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FORORD 

Kystverket vest ønsker å utdype farleden i innseilingen til Maurholen nord for Grunnesundsholmen i 

Nordra Sundet. Et område for deponi av mudringsmasser utredes nær utdypingsområdet.  Rådgivende 

Biologer AS har i oppdrag fra Multiconsult utarbeidet en konsekvensvurdering av marint naturmangfold 

og naturressurser. 

 

Rapporten bygger på eksisterende informasjon om registrerte verdier, observasjoner og 

analyseresultater, samt feltundersøkelser i tiltaks- og influensområder utført av dykkere fra EB Marine 

AS og to av Rådgivende Biologer AS sine forskere. 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 takker Kystverket vest ved Martin Tveit for oppdraget og Multiconsult ved 

Jannicke Lunde for godt samarbeid.  

 

Bergen, 12. oktober 2017 
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SAMMENDRAG 

Todt C, J Tverberg & M Eilertsen 2017. 

Innseiling Maurholen. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2527, 33 sider, ISBN 978-82-8308-407-8. 

 

TILTAK I INNSEILINGEN TIL MAURHOLEN  

Tiltaksområdet ligger i Nordra Sundet, nordvest for Eigerøya i Egersund kommune. Sundet nord for 

Grunnesundsholmen er planlagt utdypet, slik at farleden til Maurholen har et minstedyp på 7,8 meter. I 

tillegg er det planlagt et sjødeponi i Sundet, nordøst for Sundsgabholmen. 

 

FELTUNDERSØKELSER GJENNOMFØRT I MAI OG SEPTEMBER 2017 

En dykkerundersøkelse i mai 2017 omfattet tiltaksområdene (EB-Marine og Multiconsult). En befaring 

med droppkamera og GoPro fokuserte på deler av tiltaksområdene som ikke var filmet med dykker, og 

på utvalgte deler av influensområdene. Befaringen inkluderte 13 forskjellige delområder (transekter). 

Områder med registrerte verdier ble undersøkt, samt områder med høy sannsynlighet for spesielle 

naturtyper og prioriterte artsforekomster. De viktigste observasjonene var en liten ålegraseng i 

Gyarhamn, et større areal med ålegraseng enn tidligere registrert i Grunnesundet, og forekomster av 

vanlig sandskjell i Gyarhamn og øst for Grunnesundet. 

 

VERDI, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 

Det er forekomster av flere viktige naturtyper og artsforekomster i tiltaks- og influensområdet til 

utdypingsområdet og deponiområdet. Naturtypene er større tareskogsforekomster, bløtbunnsområder i 

strandsonen, skjellsand, ålegrassamfunn og gytefelt for kysttorsk. Artsforekomster inkluderer rødlistete 

sjøfugl (spesielt ærfugl og sjøorre om vinteren) og muslingen vanlig sandskjell (rødlistekategori VU). 

Naturtyper i saltvann og artsforekomster har stor verdi i utdypings- og deponiområdet, mens områder 

for fiskeri og havbruk har liten verdi.  

 

Det er kun naturtypelokaliteten større tareskogsforekomster i utdypingsområdet som blir direkte 

påvirket. Tiltaksområdet utgjør en svært liten del av naturtypeområdet og har ubetydelig konsekvens for 

naturtypen. I tillegg vil nytt habitat være tilsvarende som før, som med tiden vil bli rekolonisert av dyr 

og algesamfunn. Tiltakene berører ellers kun naturtyper og artsforekomster av liten verdi, og tiltakene 

har dermed ubetydelig konsekvens, både på utdypings- og deponiområdet. Tiltakene er av ubetydelig 

konsekvens for fiskeri og havbruk. 

 

VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

Støy fra anleggsarbeidet vil virke forstyrrende på rødlistete sjøfugl som i relativt stort antall overvintrer 

i Nordra Sundet. Her er det perioden november-mars som er av størst betydning. Støybelasting fra 

mudring, sprenging og deponering av masser vurderes som like forstyrrende for sjøfugl. Virkningen på 

sjøfugl i hekkeperioden om sommeren anses som ubetydelig fordi det er ingen hekkeplasser registrert i 

området. 

 

Utdypingsområdet 

På grunn av relativt grovt sediment på sjøbunnen og moderat strøm, vil spredning av finstoff under 

mudringstiltak være liten, og vil ikke ha negativ virkning på marint naturmangfold eller naturressurser. 

Det vurderes at også spredning av miljøgifter er lite problematisk. Skadevirkninger på fisk vurderes som 

lite problematisk, fordi kun mindre sprengingstiltak vil være nødvendig, og det er stor avstand til 

gyteområdet i Sundsgabet. 
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Deponiområdet 

Finstoffbelasting under deponering av masser vil være høyere enn under utdyping, på grunn av 

oppvirvling av finstoff fra bløtbunnen i deponiområdet. Nedslamming av tareskog og ålegraseng 

vurderes som ikke særlig problematisk, men finstoff som transporteres med strømmen gjennom Sundet 

mot Sundsgabet kan ha negativ virkning på gytefeltet for kysttorsk i Nordragabet i en tidsperiode 

mellom slutten av januar til slutten av april. Risiko for negativ virkning på naturmangfold og 

naturressurser i influensområder på grunn av spredning av miljøgifter vurderes som lav.  

 

AVBØTENDE TILTAK 

Med hensyn til rødlistete sjøfugl (mest ærfugl og sjøorre) som registreres om vinteren i store grupper i 

Nordra Sundet er det anbefalt å unngå anleggsarbeid i perioden november- mars. For å unngå negative 

virkninger på egg og larver av kysttorsk som gyter i Nordragabet er det anbefalt å unngå anleggsarbeid 

i gyte- og larveperioden som er fra januar - juni. Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en 

gjennomføre eventuelle undervanns-sprenginger skånsomt.  

 

USIKKERHET 

Det er lite usikkerhet knyttet til verdivurderingen. 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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TILTAKET 

Tiltaksområdet ligger i Nordra Sundet, nordvest for Eigerøya i Egersund kommune, nærmere bestemt 

nord og vest for Grunnesundsholmen (figur 1). Kystverket Vest ønsker å utdype sundet nord for 

Grunnesundsholmen slik at farleden til Maurholen har et minstedyp på 7,8 meter. Tiltaket inkluderer 

mudring og eventuelt sprenging i mindre omfang. I tillegg er det planlagt et sjødeponi for massene som 

mudres i forbindelse med utdyping av farleden. Deponiområdet er planlagt i Sundet, nordøst for 

Sundsgabholmen og nord for Horsholmen (figur 1).  

 

 

Figur 1. Tiltaksområdene i innseilingen til Maurholmen som er under utredning for utdyping og deponi 

for mudringsmasser. Kartgrunnlag: Kystverket 2017. 

Utdypingsområdet omfatter et areal på ca. 25 000 m2 rundt 4 -7 m dyp. Sjøbunnen i sundet skal utdypes 

til 7,8 m dyp, og ifølge Kystverket er det planlagt å fjerne ca. 59 000 m3 masser. Deponiområdet er 

avgrenset til et areal på ca. 21 000 m2 rundt 12-15 m dyp.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Undersøkelsen og rapportens struktur følger Statens Vegvesens veileder for konsekvensanalyser 

(Håndbok V712; Vegdirektoratet 2014). 

 

DATAINNSAMLING/DATAGRUNNLAG 

Konsekvensvurderingen er basert på foreliggende informasjon i offentlige databaser og 

feltundersøkelser. Det ble utført dykketransekt av Multiconsult AS med dykkere fra EB Marine AS den 

10. mai 2017, og befaring inkludert filming av sjøbunnen med droppkamera utført av C. Todt og J. 

Tverberg fra Rådgivende Biologer AS den 7. september 2017.  

 

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. Det var gode værforhold under feltarbeidet, med lite vind og sol under 

dykkerundersøkelsen, og lite vind og overskyet/noe regn under befaringen. På bakgrunn av dette 

vurderes samlet datagrunnlag som godt: 3 (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 KARTLEGGING 

Feltkartleggingen omfattet tiltaksområdene for utdyping og deponi, samt utvalgte deler av 

influensområdene for tiltakene (figur 2).  Områder i nærområdet til tiltakene ble også undersøkt, hvor 

geomorfologi og strømforhold tilsier at sjøbunnen er egnet for verdifulle naturtyper som ålegraseng og 

løstliggende kalkalger.  

 

Under dykkerundersøkelsen i mai ble det filmet med undervannskamera langs et transekt i hvert av 

tiltaksområdene, samt et transekt nord for utdypingsområdet mot Grunnesundsholmen, og et transekt 

vest for Grunnesundsholmen. Fra befaringen i september ble det satt fokus på nærområdet til 

utdypingsområdet, gruntvannsområder med høy sannsynlighet for spesielle naturtyper i Nordra Sundet, 

samt registrerte skjellsandområder i influensområdet for deponi. Sjøbunnen ble filmet med 

droppkamera, hvor det også ble tatt et bilde hvert 5. sekund med et GoPro kamera. Start og slutt for 

hvert transekt ble registrert med GPS. Kart over befarte områder med tilhørende koordinater for 

transektstart- og slutt (hjørnepunkt) er vist i figur 2. 
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Figur 2. Kartlegging av naturmangfold på sjøbunn ved utdypingsområdet (øverst) og deponiområdet 

(nederst) i innseilingen til Maurholen. 
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FYSISKE ENDRINGER I SJØ – PÅVIRKNING PÅ NATURTYPER 

Aktuelle tiltak vil føre til fysiske endringer i sjø. I klassifiseringsveilederen for miljøtilstand i vann 

02:2013 rev. 2015 foreligger det en metodikk for å vurdere graden av negativ påvirkning for verdifulle 

naturtyper (DN handbok 19). Det blir tatt utgangspunkt i arealet (%) som blir påvirket, hvilken naturtype 

som blir påvirket og naturtypens verdi (A, B eller C- verdi). Det benyttes en vekting av mengde påvirket 

areal i forhold til verdien av naturtypen. Prosentvis påvirket areal av naturtype med A-verdi multipliseres 

med 3, for B-verdi multipliseres det med 2 og for C-verdi er det ingen vekting. Etter vekting er utført 

finner en gjennom klassegrenser frem til tilstandsklassen og den økologiske påvirkningen av tiltaket 

(tabell 2).  

Tabell 2. Oversikt over økologisk klassegrense for hydromorfologisk påvirkning for naturtyper i 

vannforekomsten (veileder 02:2013 rev. 2015). 

Tilstandsklasse % areal påvirket etter vekting Kommentar 

Svært god < 5%  Praktisk talt upåvirket 

God 5-15 %  Påvirket i beskjeden grad 

Moderat 15-30 %  Redusert utstrekning av viktige naturtyper 

Dårlig 30-50 %  Betydelig redusert utstrekning 

Svært dårlig >50 %  Areal av viktige naturtyper halvert 

 

 

VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING  

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

sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er utviklet for å 

gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå, og mer sammenlignbare. 

Foreliggende rapport er ment å ha fokus på de naturfaglige verdiene, med oppsummering av mulige 

virkninger for de forskjellige alternativene, og en grov rangering av konsekvensene. Dette skal gi 

grunnlag for valg av konsept i den videre planprosessen.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 

objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

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

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

 

Verdi 

Liten                              Middels                              Stor 

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

                               Eksempel 

 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

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

(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 

et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen, dersom de gir varig endring av 

delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir vurdert 

langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 3). 
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Figur 3. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 

 

TRINN 3: SAMLET 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. 

 

 

 

Figur 4. «Konsekvensviften». Konsekvens finnes ved 

sammenstilling av verdi og virkningens omfang 

(Vegdirektoratet 2014). 
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KRITERIER FOR VERDISETTING  

NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser 

(Vegdirektoratet 2014). Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, 

lokalitetsnivå og enkeltforekomster. I denne utredningen er det marine naturmangfoldet kartlagt og 

vurdert på lokalitets- og artsnivå for henholdsvis naturtyper i saltvann og artsforekomster.  

 

Naturtyper i saltvann vurderes etter DN-håndbok 19 (2007) og i forhold til oversikten over rødlistede 

naturtyper (Lindegaard & Henriksen 2011), 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 3. 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 (tabell 3). Her registreres fangstområder, gyte- og oppvekstområder, tareområder, kaste-/og 

låssettingsplasser, lokaliteter for oppdrettsanlegg for fisk på land og i sjø, skjellanlegg, havbeiteanlegg, 

østerspoller eller lignende.  

Tabell 3. 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. 

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 opp til 2-3 km, mens direkte 

skadelige effekter er begrenset til kort avstand fra tiltaksområdet. Midlertidige effekter på bunnfauna og 

-flora ved nedslamming er normalt avgrenset til omtrent 250 m, men vil kunne variere betydelig 

avhengig av lokale strømforhold. Influensområdene for direkte påvirkning på sjøbunn for 

tiltaksområdene i innseilingen til Maurholen er avgrenset til omtrent 150 m rundt anleggsområdene. I 

forhold til anleggsarbeidet er influensområdet utvidet avhengig av strømforhold og bunntopografi, og 

inkluderer da sjøbunn 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.  

 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Innseilingen til Maurholen omfatter deler av Nordragabet nord for Nordre Eigerøya og Nordra Sundet 

(figur 5). I overgangen mellom Nordragabet og Nordra Sundet er det flere holmer og terskler. Den 

nordlige forbindelsen er et relativt smalt sund, mens forbindelsen i sør er noe bredere, men noe begrenset 

med små skjær. Strømhastigheten i sundene er ikke målt, men en kan forvente at spesielt det nordlige 

sundet har høy gjennomsnittlig strømhastighet. I tillegg er den ytre delen av Nordra Sundet lite beskyttet 

for vind og bølger fra vest og nordvest. Nord for Grunnesundsholmen er farleden smal og grunn med 

større gruntvannsområder sør for Æsan og Store og Litle Navarsanden (Æsandgrunnen) (figur 6).  

 

 

Figur 5. Oversikt over sjøområdet ved innseilingen til Maurholen, der undersøkelsesområdet er markert 

(rød sirkel). Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
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MARINT NATURMANGFOLD 

Utdypingsområdet 

I tiltaksområdet (figur 6) ble det observert spredt forekomst av stortare (Laminaria hyperborea) og 

flekkvis tett forekomst av sukkertare (Saccharina latissima) sammen med andre makroalger, som vanlig 

kjerringhår (Desmarestia aculeata), kjøttblad (Dilsea carnosa), eikeving (Phycodrys rubens), fagerving 

(Delesseria sanguinea), lodnetaum (Halosiphon tomentosus), martaum (Chorda filum), samt flere ikke 

nærmere bestemte arter av finforgreinete alger, som dokke (Polysiphonia sp.) og rekeklo (Ceramium 

sp.) (figur 7). Små stein og grus var dekket med skorpedannende rødalger (Litothamnium sp.). Det ble 

observert relativt lite fauna, stort sett kun små individer av korstroll (Asterias rubens), selv om en kan 

anta at området har en artsrik bunnfauna som gjemmer seg blant alger og i grus. 

 

 

Figur 6. Utdypingsområdet i innseilingen til Maurholen, tiltaks- og influensområdet på sjøbunn. 

Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 
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Figur 7. Bunnforhold og artsforekomster i utdypingsområdet. Øverst t.v. Spredt stortare og andre 

makroalger på grusbunn på det dypeste i sundet (transekt T1). Øverst t.h. Detalj med stortare, vanlig 

kjerringhår og skorpedannende rødalger på grus (transekt T1). Nederst t.v. Tettstående gruppe av 

sukkertare nordøst i tiltaksområdet (dykkevideo 022500). Nederst t.h. Kjøttblad, sukkertare og dokke 

på steinbunn nordvest i utdypingsområdet (dykkevideo 015459). 

I influensområdet på sjøbunn rett nord og sør for tiltaksområdet var marin flora og fauna tilsvarende 

som i tiltaksområdet, men tareforekomsten var noe tettere enn på det dypeste i sundet (figur 8). Nord 

for influensområdet, mot Store og Litle Navarsanden, er det sandbunn med varierende tett vekst av alger.  

 

 

Figur 8. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet for utdyping. T.v. Tareskog på 

blandingsbunn med høy andel av stein på rundt 4 m dyp nord for tiltaksområdet. T.h. Stortare, 

sukkertare og diverse rød- og grønnalger på rundt 3 m dyp sør for utdypingsområdet. 
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I bassenget sørøst for tiltaksområdet, som er opptil 19 m dypt, består sjøbunnen av sandbunn med noe 

grus og en relativt høy andel finstoff, som lett ble oppvirvlet med undervannskamera. Det var algerester 

på sedimentoverflaten, og det ble observert rørmakk, trolig påfuglmark (Sabella pavonina). I fjæresonen 

langs Grunnesundsholmen var det hardbunnsfjære med belter av blæretang (Fucus vesiculosus) og 

sagtang (Fucus serratus). Sørvest for tiltaksområdet ble det på mellom 12-9 m dyp observert sandbunn 

med flekkvis forekomst av sukkertare og noen få stortare-planter, samt diverse makroalger. I området 

sør for Slåsholmen var det bløtbunn med sand, grus og stein til noen meter fra selve holmen. Det var 

svært spredt sukkertare og en del andre makroalger, som vanlig kjerringhår. 

 

Grunnesund og Skadbergstronda 

I Grunnesundet og mot øst frem til Skadbergstronda ble det observert flere områder med ålegraseng 

(figur 9). Ålegraset var flekkvis tett, spesielt på 1-2 m dyp i selve Grunnesundet. Nederste voksgrense 

for ålegrasengene var rundt 3,5 m dyp. Øst for sundet, hvor ålegrasforekomsten var mer spredt og dels 

blandet med grupper av blæretang, var det en del skjellrester etter sandskjell. Det kan antas at arten er 

vanlig i dette området. På grunn av strømforhold og lav finstoffandel i sedimentet på utdypingsområdet 

er ålegrasengen ikke vurdert å være innenfor influensområdet for utdyping. 

 

 

Figur 9. Ålegrasforekomster i Grunnesundet. T.v. Tettstående ålegras sentralt i sundet. T.h. Spredt 

forekomst av ålegras blandet med blæretang og bar sandbunn med skjellrester etter sandskjell. 

Deponiområdet 

I tiltaksområdet (figur 10) ble det under dykkeundersøkelsen i mai 2017 observert ganske ensformet 

bløtbunn med spredte hauger lagt av fjæremark (Arenicola marina), samt noen få individer av korstroll 

(figur 11). Sedimentoverflaten var delvis dekket med ikke nærmere artsbestemte trådformete rødalger. 

På flere steder lå det løstliggende sukkertare på sedimentet. Det er ikke sannsynlig at arten vokser i 

tiltaksområdet.  

 

Influensområdet for deponiområdet er på grunn av det finstoffrike sedimentet i tiltaksområdet, og 

grunnet strømforhold, vurdert å være større enn influensområdet for utdyping i farleden nord for 

Grunnesundsholmen, og inkluderer da Gyarhamn, Sundet, Sundagabet og Straumsundet vest for 

Horsholmen. Bunnforhold på registrerte skjellsandområder i overgangen mellom Nordragabet og 

Nordrasundet ble undersøkt (se kapittel om verdivurdering). 
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Figur 10. Deponiområde i innseilingen til Maurholen, tiltaks- og influensområdet på sjøbunn.  

 

Figur 11. Bunnforhold og artsforekomster på deponiområdet. T.v. Finkornet sand- og siltbunn begrodd 

med trådformete rødalger, flere fjæremarkhauger og et ungt individ av korstroll. T.h. Sandbunn med 

fjæremarkhauger og løstluggende sukkertare. 
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I Gyarhamn, nordøst for deponiområdet, ble det registrert en liten ålegraseng der den lille fjordarmen 

deler seg. Ålegraset sto flekkvis tett og langt, med tegn til tidligere blomstring (figur 12). På sandbunn 

mellom ålegras-flekkene var det store, døde skjell etter vanlig sandskjell (Mya arenaria) på 

sedimentoverflaten. Levende skjell graver seg ned i sedimentet og det kan antas at området er et godt 

habitat for arten. 

 

I Sundet og Sundsgabet vest for deponiområdet er sjøbunnen på det dypeste av typen blandingsbunn 

med mye skjellsand og mindre andel stein og grus. Langs land er det hardbunn (transekt 3). Store deler 

av sjøbunnen i sundet var overgrodd med alger. På hardbunn langs land var det hardbunnsfjære med 

blæretang og sagtang etterfulgt av stortare.   

 

Straumsundet mellom Horsholmen og Store og Litle Letresundholmen var i den midtre delen dominert 

av skjellsand og stein med sukkertare (transekt 6). Lengre sør i sundet og sør for sundet var det 

tettstående stortare (figur 12).  

 

Vest for Sundsgabet mot Nordagabet ble det observert relativt ren og middels grov skjellsand på rundt 

25–40 m dyp (figur 12, transekt 4). Det var noen stein og en del skjellrester på sedimentoverflaten. 

 

Sør for Sundsgabholmen ble det på 30-24 m dyp observert blandingsbunn med skjellsand, grus og 

stein (transekt 5). 

 

 



Rådgivende Biologer AS 17 Rapport 2527 

 

Figur 12. Bunnforhold og artsforekomster i influensområdet for deponiområdet. Øverst t.v. Ålegraseng 

i Gyarhamn, transekt T2.  Øverst t.h. Fjell med trådformete alger og litt sukkertare, samt noe skjellsand 

nord i Gyarhamn, transekt T2. Midten. Skjellrester av store individ av sandskjell fra Gyarhamn. Nederst 

t.v. Stortare med påvekst av skorpedannende rødalger og mosdyr i Sundsgabet, transekt T3. Nederst t.h. 

Skjellsandforekomst på rundt 30 m dyp vest for Sundsgabet, transekt T4. 
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR MARINT NATURMANGFOLD 

Marint naturmangfold og naturressurser er relativt godt undersøkt. Det foreligger flere registreringer av 

marine naturtyper i tiltaks- og influensområdet i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). I 

artsdatabankens artskart er det registreringer av rødlistede arter (www.artskart.artsdatabanken.no. I 

Fiskeridirektoratets kartverktøy er det registreringer av havbruk og fiskeriinteresser 

(www.fiskeridir.no). 

 

 

VERDIVURDERING MARINT NATURMANGFOLD 

NATURTYPER I SALTVANN  

I tiltaks- og influensområdet for utdyping og deponering er det registrert flere verdifulle naturtyper. 

NIVA har i 2014 registrert naturtypen større tareskogsforekomster og omfatter et svært stort areal (8091 

daa) langs land og mellom holmer og skjær fra Sirevåg i nord og sørover rundt Nordre Eigerøya. 

Området er noe oppstykket av holmer og dypere partier med sedimentbunn. Forekomstene med tare er 

av utforming «tareskog med kun stortare» i henhold til DN håndbok 19 og området er vurdert som svært 

viktig (A verdi) på grunn av størrelsen og fordi forekomsten overlapper delvis med et gyteområde for 

kysttorsk (se figur 15). Større tareskogsforekomster har stor verdi i undersøkelsesområdet (tabell 4, 

figur 13).  

 

Basert på kartleggingsarbeidet i september 2017 må avgrensingen av naturtypen større 

tareskogsforekomster i Nordra Sundet justeres. Det ble ikke funnet stortare og kun enkelte individer av 

sukkertare sør for Grunnesundsholmen og det var veldig spredt forekomst av stortare og sukkertare sør 

for Slåsholmen (østligste del av det registrerte området i Nordra Sundet). Avgrensing av naturtypen er 

justert i figur 13 og tabell 4 i forhold til opprinnelig avgrensing i Naturbase. Områder markert som 

revidert i figur 13 er hvor det ikke ble registrert tareskog. 

 

I delområdene nord og øst for Grunnesundsholmen, som også omfatter utdypingsområdet, ble det 

observert flekkvis tett stortare og sukkertare, blandet med andre alger.  Området kan ikke defineres som 

naturtypen større tareskogsforekomster med kun stortare, men vurderes likevel å være del av den store 

tareskogforekomsten Sirevåg-Egersund, fordi de er en naturlig fortsettelse av naturtypen, men i en noe 

mer beskyttet del av Nordra Sundet.  

Tabell 4. Registrerte naturtyper ved planlagt utdypings- og deponiområde i innseilingen til Maurholen. 

Se figur 13 for plassering av de registrerte naturtypelokalitetene. 

Nr. lokalitetsnavn Naturtype Verdi Kilde 

1 Sirevåg-Egersund Store tareskogforekomster A-verdi Naturbase, avgrensing justert 

2 Sirevåg-Stapnes Skjellsand B-verdi Naturbase 

3 Dyrøya Skjellsand A-verdi Naturbase 

4 Svartholmen Skjellsand A-verdi Naturbase 

5 Æsan Bløtbunnsområder i strandsonen A-verdi Naturbase 

6 Grunnesund Ålegrassamfunn B-verdi* Naturbase 

7 Gyarhamn Ålegrassamfunn C-verdi Rådgivende Biologer AS 

* I Naturbase vurdert som C-verdi, men justert etter feltundersøkelser i 2017. 

 

 

 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.artsdatabanken.no/
http://www.fiskeridir.no)/
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Figur 13. Registrerte naturtyper ved planlagt utdypings- (nederst) og deponiområde (midten) i 

innseilingen til Maurholen (øverst). Tall refererer til tabell 4. 
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Det er registrert et stort område av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen nord for 

Grunnesundsholmen, Området ligger beskyttet til og inkluderer en bukt med ferskvannsutløp, og 

overlapper med et viktig funksjonsområde for vade-, måke- og alkefugler. Området er avgrenset til 149 

daa av NIVA i 2014 og er vurdert som svært viktig (A-verdi), tabell 4, figur 13. Bløtbunnsområder i 

strandsonen har stor verdi i undersøkelsesområdet.  

 

Det er registrert flere områder med naturtypen skjellsandforekomster i den østligste delen av 

Nordragabet. Området Sirevåg-Stapnes (tabell 4, figur 13) ble avgrenset i 1994 basert på 

feltundersøkelser og er vurdert som viktig (B-verdi), men senere, i 2014, ble dette området inkludert i 

naturtypelokaliteten Dyrøya. Forekomsten er større enn 200.000 m2 og inneholder skjellsand med 

modellert skjellinnhold større enn 50%, og er vurdert av NIVA (2014) som svært viktig (A-verdi). 

Skjellsandforekomsten Svartholmen, sør for Sundsgabholmen, er også vurdert som svært viktig (A-

verdi).  Skjellsandforekomster har stor verdi i undersøkelsesområdet.  

 

Fra feltundersøkelsen i september 2017 observerte vi imidlertid, i den nordligste delen av 

skjellsandforekomsten Svartholmen, en sjøbunn med en relativ høy andel finstoff og grus, og rent visuelt 

virker det ikke sannsynlig at skjellsandandelen var over 50%. Det foreligger noe usikkerhet i dette da 

det ikke har blitt nærmere undersøkt, kun med undervannskamera, og derfor blir det ikke gjort noe 

justering av den registrerte naturtypelokaliteten.  

 

Det er registrert flere områder av naturtypen ålegraseng med vanlig ålegras (Zostera marina). Sør for 

Grunnesundsholmen og ved Skadbergstronda er det registrert en liten ålegraseng på 0,8 daa av NIVA i 

2013, og denne er registrert som lokalt viktig (C-verdi).  Under feltkartleggingen i september 2017 ble 

det kartlagt et betydelig større område med ålegraseng, avgrenset til 6,5 dekar. Naturtypeområdet er 

justert i figur 13. På bakgrunn av et større areal med ålegraseng, samt nærhet til gyteområde for torsk 

er området vurdert som viktig (B -verdi). I Gyarhamn ble det under feltundersøkelsen registrert en liten 

forekomst av ålegraseng på omtrent 1-2 daa, og denne vurderes som lokalt viktig (C-verdi). Ålegraseng 

har stor verdi i undersøkelsesområdet. 

 

Naturtypen gytefelt for kysttorsk er registrert i Fiskeridirektoratets database i Nordragabet (figur 15). 

Gyteområdet er av Havforskningsinstituttet vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Eggtettheten er lav og 

retensjon er ikke modellert. Kysttorsk gyter typisk i vannmassene på 20-60 m dyp og eggene flyter i 2-

3 uker på rundt 30 m dyp før larvene klekker. Gytingen foregår i flere porsjoner, og gyteperioden 

strekker seg fra slutten av januar til april. De første 8-10 uker holder larvene seg i vannsøylen, men 

etterpå søker yngelen seg mot grunne områder langs land, hvor makroalger eller ålegras gir ly og 

næringsgrunnlag for torskeyngelens byttedyr. Gytefelt for kysttorsk har middels verdi i 

undersøkelsesområdet. 

 

• Naturtyper i saltvann har stor verdi  

 

 

ARTSFOREKOMSTER  

Det er registrert 6 rødlistede arter av fugl knyttet til sjø i Nordra Sundet (tabell 5, figur 14), men alke, 

lomvi og havelle er enkeltfunn registrert i Artsobservasjoner (periode 2007-2017). Hele området er 

imidlertid spesielt viktig som overvintringsplass for ærfugl (NT) og sjøorre (VU). Artene er registrert 

mange ganger de siste 10 årene i månedene november-mars i grupper av opptil 150 individer av ærfugl 

og opptil 50 individer av sjøorre. Fiskemåke er i Artsobservasjoner registrert med 6 individer i april 

2016, men tidligere registreringer mangler. Den rødlistete muslingen vanlig sandskjell (VU) ble fra 

feltundersøkelsene registrert i Gyarhamn. På bakgrunn av at Nordra Sundet er viktig som 

overvintringsplass for arter som er nær truet og sårbar, samt forekomst av den sårbare muslingen i 

Gyarhamn vurderes artsforekomster å ha stor verdi.  
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• Artsforekomster har stor verdi. 

 

Tabell 5. Registrerte rødlistearter med marin tilknytning ved Nordra Sundet Kilde: Naturbase, 

Artsdatabanken. *Enkeltfunn. 

Art   Status Gruppe 

Vanlig sandskjell Mya arenaria VU (sårbar) Bløtdyr 

Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 

Sjøorre Melanitta fusca VU (sårbar) Fugl 

Alke* Alca torda EN (truet) Fugl 

Lomvi* Uria aalge CR (kritisk truet) Fugl 

Havelle* Clangula hyemalis NT (nær truet) Fugl 

 

 

Figur 14. Registreringer av rødlistede arter rundt tiltaksområdene. 

 

VERDIVURDERING NATURRESSURSER 

OMRÅDER FOR FISKE OG HAVBRUK 

En fiskeplass for passive redskaper ligger i yttergrensen til influensområdet for fiskeri og havbruk i 

innseilingen til Maurholen (figur 15). Feltet er brukt av yrkesfiskere for fiske etter breiflabb, piggvar, 

torsk og rødspette. Gyteområde for torsk er registrert i Nordragabet, og er i tillegg til å være en naturtype, 

også en naturressurs. Gyteområdet har liten verdi for fiskeri og havbruk i henhold til Vegvesenet sin 

håndbok V712 (se tabell 3). På bakgrunn av fiskeplass i yttergrensen til influensområdet, samt 

gyteområde med liten verdi vurderes område for fiskeri og havbruk å ha liten verdi.  

 

• Fiskeri og havbruk har liten verdi.  
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Figur 15. Registrerte naturressurser i sjø nær tiltaksområdene i innseilingen til Maurholen. 

Tiltaksområder er markert i rødt/rosa. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

Det er forekomster av flere viktige naturtyper og artsforekomster i tiltaks og influensområdet til 

utdypingsområdet og deponiområdet.  Figur 13–15 og verdikartet i vedlegg 1 viser lokaliteter både 

innenfor og utenfor tiltaks- og influensområdet. Naturtyper i saltvann og artsforekomster har stor verdi 

i utdypings- og deponiområdet, mens område for fiskeri og havbruk har liten verdi (tabell 6–8).  

Tabell 6. Naturverdier ved utdypingsområdet. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   
Naturtyper 

Større tareskogsforekomster, skjellsand, ålegraseng, 

bløtbunnsområder i strandsonen 
----------------------- 

                                  

Artsforekomster   Rødlistet fugl  ----------------------- 
                                  

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

Tabell 7. Naturverdier ved deponiområdet. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   
Naturtyper 

Større tareskogsforekomster, skjellsand, ålegraseng, 

bløtbunnsområder i strandsonen 
----------------------- 

                                

Artsforekomster   Rødlistet fugl og musling ----------------------- 
                                 

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

 

Tabell 8. Verdier for naturressurser i innseilingen til Maurholen. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Områder for fiskeri 

og havbruk 

Aktiv fiskeplass. 

 
----------------------- 
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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 naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 

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

langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som "godt" for de tema som er omhandlet i denne vurderingen (§ 8). 

"Kunnskapsgrunnlaget" er både kunnskap om artene sin bestandssituasjon, naturtypene sin utbredelse 

og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Grunnlaget er godt nok til at "føre-var-prinsippet" 

ikke kommer til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). Denne vurderingen har også vurdert tiltaket i 

forhold til de samlete belastningene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdene (§ 

10).  

 

GENERELLE VIRKNINGER AV TILTAKENE 

Ofte ser en at de største virkningene for marint miljø vil være i anleggsfasen, der virkningenes 

influensområde kan være relativt stort. Aktuelle virkninger i anleggsfasen er: 

a)  Anleggstrafikk og tilhørende støy i områdene 

b)  Spredning av finstoff, steinstøv og sprengstoffrester fra sprengte/mudrete masser 

c)  Aktivering av stedegne finsedimenter og risiko for spredning av finstoff og eventuelle miljøgifter 

d)  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.  

 

Spredning av finstoff og evt. steinstøv fra sprengte eller mudrete masser (b) kan gi direkte skader på 

fisk og skjell og kan føre til generell redusert biologisk produksjon, både ved nedslamming av områder 

og også redusert sikt (Brekke 2014). Finstoff vil holde seg i flere timer til dager i overflatelaget av 

vannmassene før det sinker ned i vannsøylen. Det er de kvasseste steinpartiklene, spesielt steinstøv fra 

kalkstein (Westerberg m.fl. 1996), som medfører mest fare for skade på fisk, og da spesielt på egg og 

yngel (gyteområder).  

 

Ved deponering av steinmasser kan stedegne finsediment aktiveres med risiko for spredning av finstoff 

og eventuelle miljøgifter (c). Silt- og leirpartikler anses som mindre «aggressive» enn steinstøv. 

Oppvirvlet stedegent finsediment kan påvirke bunnfauna rundt deponiområdet, spesielt hvis 

anleggsfasen foregår over flere måneder til år, mens det er nesten ingen negative virkninger ved mindre 

deponier. Nedslamming med finstoff vil kunne påvirke makroalgesamfunn, som tareskogområder, 

negativt, siden de er følsomme for sedimentasjon. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre 

spiring av rekrutter. Ålegrasenger er følsomme for sterk nedslamming, som kan føre til midlertidige 

stressreaksjoner (kasting av blad før vinteren) eller – i områder hvor ålegraset er allerede stresset – til 

langvarige skader. Hvis masser deponeres på relativt grunn sjøbunn kan oppvirvlet finstoff også være 

problematisk for gytefelt for fisk som gyter i vannsøylen, som torsk.  
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Undervannsprenginger i regi av Kystverkets prosjekter gjennomføres ved at ladningene detoneres som 

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

(sekvensiell sprengning). Sprengning gjennomføres med ladninger som er innelukket i borehull. 

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 (Johnsen m.fl. 1994). Torsk har lukket svømmeblære, som er mer følsom for trykkforandringer 

enn for eksempel laks som har åpen svømmeblære. Mindre ladninger kan føre til adferdsendringer, hvor 

fisk skremmes og – hvis sprenging foregår over lengere perioder (uker) – 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 atferdsendringer 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 atferdsendringer,  

 

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 (innborede ladninger) var det ingen dødelighet på en 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 effekter i ettertid her.  

 

For driftsfasen vil det være andre virkninger, der disse er sentrale:  

e)  Arealbeslag/tap av leveområde i selve tiltaksområdene 

f)  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 Sør- og 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.  
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Det er ikke ventet noen særlig endring for fiskeri og havbruk utover det som gjelder generelt for marint 

naturmangfold, men det kan ikke utelukkes at økende temperaturer kan ha en negativ virkning for flere 

fiskeslag sin gytesuksess på våre breddegrader.  

 

Kunnskapen om negative virkninger på marint naturmangfold forårsaket av klimaendringer er begrenset 

og usikker, og i sammenheng med dette tiltaket vurderes det at 0-alternativet ikke vil ha en negativ 

virkning på marint naturmangfold og fiskeri og havbruk.  

 

• 0-alternativet vil medføre «ubetydelig» konsekvens» (0) for marint naturmangfold og fiskeri og 

havbruk. 

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 

UTDYPINGSOMRÅDET  

Naturtyper i saltvann 

Utdypingen i sundet nord for Grunnesundsholmen vil omfatte rundt 25 dekar av naturtypen større 

tareskogforekomster, som er avgrenset til 8091 dekar. Virkningen for naturtypen vurderes som liten 

negativ da dette er kun en liten del av stort område med tareskogsforekomster. Tiltaket vil utgjøre et 

arealbeslag på rundt 0,9 % (etter vekting) og i henhold til veileder 02:2013 rev. 2015, vil 

naturtypelokaliteten være tilnærmet upåvirket.  Arealbeslaget havner innenfor økologisk tilstandsklasse 

I = «Svært god» for hydromorfologisk påvirkning. 

 

I tillegg vil utdypingen trolig ikke føre til store endringer i bunnforholdene, da sjøbunnen består av et 

tykt lag løsmasser bestående av stein, grus og sand. Sjøbunnen i tiltaksområdet for utdyping vil etter 

tiltaket være et tilsvarende habitat som før tiltaket og tare og andre makroalger, samt tilhørende plante- 

og dyresamfunn vil rekrutteres til området. Det kan forventes at naturtypen i området er reetablert innen 

5-10 år.  

 

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

utdypingsområdet. 

 

Artsforekomster 

Utdypingen vil fjerne dyr- og algesamfunnet i tiltaksområdet.  Det kan forventes at nye 

organismesamfunn vil være reetablert etter rundt 5-10 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. Det er ingen viktige artsforekomster tilknyttet sjøbunnen i tiltaksområdet og virkningen vurderes 

som ingen til liten negativ. Tiltaket (driftsfasen) vil ikke ha negativ virkning for rødlistete sjøfugl som 

overvintrer i Nordra Sundet. 

 

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

 

Naturressurser 

Utdyping har ingen negativ virkning på fiskeplass for passive redskaper eller for gyteområdet i 

influensområdet.  

 

• Liten verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for fiskeri og havbruk. 
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DEPONIOMRÅDET  

Naturtyper i saltvann 

I deponiområdet skal masser fra utdypingen nord for Grunnesundsholmen deponeres og her vil bløtbunn 

bli endret til blandingsbunn med en høy andel stein og grus. Bløtbunn er en vanlig naturtype med liten 

verdi og tiltaket vil ha ingen negativ virkning. Det er ingen negativ virkning for verdifulle naturtyper i 

influensområdet.  

 

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

deponiområdet.  

 

Artsforekomster 

Det er registrert vanlig forekommende arter på bløtbunn i deponiområdet. Endring fra bløtbunn til 

blandingsbunn vil medføre endringer i dyresamfunnet, men er vurdert å ha ingen negativ virkning for 

artsforekomster. Tiltaket vil i driftsfasen ikke påvirke rødlistet musling eller sjøfugl som overvintrer i 

Nordra Sundet. 

 

• Stor verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for artsforekomster ved 

deponi av mudringsmasser.  

 

Naturressurser 

Deponering av mudringsmasser har ingen negativ virkning på fiskeplass for passive redskaper eller for 

gyteområdet i influensområdet. 

 

• Liten verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for fiskeri og havbruk. 
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SAMLET VURDERING 

Det er registrert flere viktige og store naturtypelokaliteter, samt rødlistete arter i tiltaks- og 

influensområdet for utdyping og deponering i innseilingen til Maurholen. Det er imidlertid kun 

naturtypelokaliteten større tareskogsforekomster i utdypingsområdet som blir direkte påvirket. 

Tiltaksområdet utgjør en svært liten del av naturtypeområdet og har ubetydelig konsekvens for større 

tareskogsforekomster. I tillegg vil nytt habitat være tilsvarende som før, som med tiden vil bli 

rekolonisert av dyr og algesamfunn. Tiltakene berører ellers kun naturtyper og artsforekomster av liten 

verdi og tiltakene har dermed ubetydelig konsekvens. Tiltakene er av ubetydelig konsekvens for fiskeri 

og havbruk. 

 

NATURMANGFOLD 

Tabell 9. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturmangfold i driftsfasen i 

utdypingsområdet. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

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

 

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

Ubetydelig (0) 

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

 

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

Ubetydelig (0) 

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

 

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

Ubetydelig (0) 

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

deponiområdet. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

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

 

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

Ubetydelig (0) 

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

 

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

Ubetydelig (0) 

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

 

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

Ubetydelig (0) 

 

NATURRESSURSER 

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

utdypingsområdet. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

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

 

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

 

Ubetydelig (0) 

Tabell 12. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser på naturressurser i driftsfasen i 

deponiområdet. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

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

 

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

 

Ubetydelig (0) 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

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

konsekvensvurderingen. Tiltakene i innseilingen til Maurholen vil imidlertid ha størst negativ virkning 

i anleggsfasen. 

 

Støy fra anleggsarbeidet, både ved utdypingsområdet, deponiområdet og ved et eventuelt 

utskipningsanlegg ved steinbruddet på Maurholen, vil virke forstyrrende på rødlistete sjøfugl som i 

relativt stort antall overvintrer i Nordra Sundet. Her er det perioden november-mars som er av største 

betydning. Den negative virkningen av støy fra mudring og mindre sprengingstiltak, som eventuelt kan 

vise seg å bli nødvendige, er vurdert som å være omtrent like stor.  motsetning til det store antallet 

registreringer av rødlistete sjøfugl om vinteren er det i Nordra Sundet er kun få observasjoner registrert 

om sommeren. Det er heller ikke registrert hekkeplasser og derfor vurderes virkningen på rødlistete 

sjøfugl i hekkeperioden (april-august) som ubetydelig. 

 

Utdypingsområdet 

De øverste meter av sjøbunnen i utdypingsområdet består av løsmasser (sand, grus og stein), med en 

høyere andel silt og sand i dypere lag (Lunde 2017a). Sedimentprøvetaking i overflatelaget viste at 

finstoffinnholdet (kornstørrelse <63 µm) var svært lavt og under påvisningsgrensen. Sedimentet fra tre 

stasjoner bestod av grov sand, grus og noen skjellrester (Lunde 2017a). Strømanalyser basert på 

strømdata fra en Doppler profilmåler på 17 m dyp nordøst for Grunnesundsholmen viste at 

hovedstrømmen på mellom 5 og 13 m dyp går mot øst-sørøst, mens bunnstrømmen i tillegg har et 

spredningselement mot vest-nordvest (Lunde 2017b). Strømmen er moderat (maksimalstrøm 31 cm/s 

mot øst på 11 m dyp), og spredning av finstoff under mudringstiltak vil være liten, og vil ikke ha negativ 

virkning på marint naturmangfold eller naturressurser. 

 

Det ble også analysert for en rekke organiske miljøgifter og tungmetaller (Lunde 2017). I 

utdypingsområdet var konsentrasjonen av miljøgifter stort sett lav, med unntak av et tydelig forhøyet 

TBT-innhold på en av stasjonene. Det vurderes at spredning av miljøgifter fra utdypingsområdet ikke 

vil ha negativ virkning på marint naturmangfold eller naturressurser. 

 

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. 

Partikler som tilføres vannmassene i forbindelse med gjennomføring av sprengingstiltak vil også 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. 

Skadevirkninger på fisk ved mest mulig skånsom gjennomføring av sprenging (se kapittel om avbøtende 

tiltak) vurderes som lite problematisk for fisk ved utdypingsområdet, inkludert gyteområdet for 

kysttorsk, fordi kun mindre sprengingstiltak vil være nødvendig og det er stor avstand til gyteområdet. 

 

Deponiområdet 

Sjøbunnen i deponiområdet består av bløtbunn (Lunde 2017a). Sedimentet som ble undersøkt på tre 

stasjoner bestod av fin sand, silt og skjellrester. Finstoffinnholdet var moderat høyt, 12-17 %. Sedimentet 

i deponiområdet inneholder lave konsentrasjoner av tungmetaller og TBT, men er moderat forurenset 

av PAH-stoffene antracen og pyren. Massene som skal overføres fra utdypingsområdet og deponeres i 

deponiområdet kan imidlertid inneholde noe forhøyete TBT-konsentrasjoner. Risiko for negativ 

virkning på naturmangfold og naturressurser i influensområder på grunn av spredning av miljøgifter 

vurderes likevel som lav.  

 

Finstoffbelasting under deponering av masser vil være høyere enn under utdyping, på grunn av 

oppvirvling av finstoff fra bløtbunnen i deponiområdet. Strømanalyser i Sundet har vist at strømmen går 

hovedsakelig mot øst-sørøst, med en mindre komponent mot vest (Lunde 2017c). Maksimalstrømmen 

var også ved deponiområdet moderat, med 31 cm/s på 5 m dyp. Finstoff som blir oppvirvlet fra 

deponiområdet føres oppover i vannsøylen og vil spres mot øst og i mindre grad gjennom Sundagabet 
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mot vest. Lite finstoff vil spres mot nord og sør i Nordra Sundet. Ved utpreget vind fra sør kan finstoff 

fra deponiet eventuelt nå ålegrasengen i Gyarhamn, men det er lite sannsynlig at det vil føre til 

nedslamming som er skadelig for ålegrasengen. Naturtypen større tareskogforekomster vil kunne 

påvirkes helt lokalt, og mest i de minst eksponerte delene av naturtypelokaliteten, men også her er det 

lite sannsynlig at nedslamming er særlig problematisk.  

 

Finstoffet kan imidlertid være noe problematisk med hensyn til gytefeltet for kysttorsk i Nordragabet. 

Strømmen kan føre betydelige mengder av finstoff fra anleggsarbeidet ved planlagt deponiområde mot 

gytefeltet (se figur 15), som avgrenses til de øverste 30-40 m i vannsøylen i en tidsperiode mellom 

slutten av januar til slutten av april. Yngel bunnslår på grunt vann (0-20 m dyp), hvor de vokser opp, og 

vil derfor trolig delvis dra inn mot gruntvannsområder mellom holmene og i Nordra Sundet. Finstoff vil 

være mindre skadelig for større yngel og virkningen fra juni og utover året er mindre.  

 

 

AVBØTENDE TILTAK 

Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hen-

syn til marint naturmangfold ved de planlagte tiltak i innseilingen til Maurholen. 

 

Med hensyn til rødlistete sjøfugl (mest ærfugl og sjøorre), som registreres om vinteren i store grupper i 

Nordra Sundet, er det anbefalt å unngå anleggsarbeid i perioden november- mars. Fugl vil forflytte seg 

fra anleggsområdet og nærområdet, men anleggsarbeid i overvintringsperioden vil kunne føre til 

betydelig negativt stress for fuglene.  

 

For å unngå negative virkninger på egg og larver av kysttorsk som gyter i Nordragabet er det anbefalt å 

gjennomføre anleggsarbeidet i perioden juni-januar (dvs. unngå gyte- og larveperioden som er fra januar 

- juni).  

 

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

skånsomt. Fisk og fugl bør skremmes vekk fra tiltaksområdet i forkant av sprengningsarbeid.  
 
 

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 registrerte verdier, samt egne feltundersøkelser i mai og september 2017.  

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

rapporten er ikke utfyllende. Det er imidlertid usannsynlig at videre undersøkelser ville føre til funn av 

flere rødlistete arter. Det er lite usikkerhet knyttet til verdivurderingen. 

 

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 
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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.   

 



Rådgivende Biologer AS 32 Rapport 2527 

REFERANSER 

Aglen A, IE Bakketeig, H Gjøsæter, M Hauge, H Loeng, BH Sunnset & KØ Toft (red.) 2012. 

Haforskningsrapporten 2012. Fisken og havet, særnr. 1 – 2012. 

Brekke, E 2014. Vurdering av sprenging og partikkelspreiing ved utdjuping av farleia i Florø hamn. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1869, 25 sider. 

Direktoratet for naturforvaltning 2007b. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-

2001, rev. 2007, 51 sider. 

Direktoratgruppa Vanndirektivet 2013. Veileder 02:2013 – revidert 2015. Klassifisering av miljøtilstand 

i vann. 229 sider. 

Gederaas, L., T.L..Moen, S. Skjelseth & L.-K. Larsen (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk 

svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim. 

Henriksen, S. & O. Hilmo (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Johnsen, G.H., S. Kålås & A. Kambestad 1994. Vurdering av skader på fisk ved undervanns-

sprengninger i Raudbergbukta i Lærdal. Erfaringer fra sprengingsarbeidene høsten 1993 og våren 

1994. Rådgivende Biologer AS/Institutt for Miljøforskning rapport nr. 139. 18 sider. 

Le M.S. 2017. Kystverket, Innseiling Maurholen, Eigersund – Grunnundersøkelser. Multiconsult 

rapport nr. 218422-RIG-RAP-001-01. 7 sider (pluss vedlegg). 

Lindegaard, A. & S. Henriksen (red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken. 

Trondheim. 

Lunde L.L. 2017a. Kystverket, Innseiling Maurholen, Eigersund – Miljøgeologiske undersøkelser av 

sjøbunnsediment. Multiconsult rapport nr. 218422-RIGm-RAP-001. 6 sider (pluss vedlegg). 

Lunde L.L. 2017b. Kystverket, Innseiling Maurholen, Eigersund – Strømanalyse-Grunnesund. 

Multiconsult rapport nr. 218422-RIMT-RAP-001. 29 sider. 

Lunde L.L. 2017c. Kystverket, Innseiling Maurholen, Eigersund – Strømanalyse Sundsgabet. 

Multiconsult rapport nr. 218422-RIMT-RAP-002. 27 sider. 

Norconsult 2015. Konsekvensutredning for utdyping av farled indre Oslofjord – tiltak i Bærum, 

Nesodden og Oslo kommuner. Oppdragsnr. 5142248. 83 sider. 

Nordlandsforskning, 2004. Kasusstudie fra Kystverkets utbedringsarbeid i Lovund Havn våren og 

sommeren 2004, NF-rapport nr. 19.  

Vegdirektoratet 2014. Konsekvensanalyser – veiledning. Statens Vegvesen, håndbok V712. 

Westerberg H, P Ronnback & H Frimansson 1996. Effects of suspended sediments on cod eggs and 

larvae and on the behaviour of adult herring and cod. ICES CM 1996/E:26. 

 

DATABASER OG NETTBASERTE KARTTJENESTER 

Artsdatabanken. Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge. www.artsdatabanken.no  

Fiskeridirektoratet http://kart.fiskeridir.no 

Miljødirektoratet. Naturbase: http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Verdikart for undersøkelsesområdet i Nordra Sundet. Punkt står for artsobservasjoner 

(rødlistete arter), mens markert areal står for naturtyper. 

 

 


