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FORORD 

Naturgassparken Vest AS ønsker å endre gjeldende reguleringsplan for Kollsnes næringspark på 

Blomøyna ved Ljøsøybukta i Øygarden kommune.  Det ønskes et større næringsområde for utvikling 
og utviding av etablerte bedrifter innen oppdrett, kraftverk og gassproduksjon og for etablering av annen 

næring. I første omgang er det delområder av planen som ønskes regulert, hvor Rambøll AS utfører 

planarbeidet for reguleringsplanen. Rådgivende Biologer AS har på oppdrag for Rambøll AS utarbeidet 
en konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser. Rapporten har hensikt å oppfylle kravene 

som forvaltningen stiller til dokumentasjon og vurdering av konsekvenser ved utbygging. 

 

Mette Eilertsen og Hilde Eirin Haugsøen er m. sc. i marin biodiversitet, Conrad Blanck er m. sc. i 
landskapsøkologi og Linn Eilertsen er cand. scient i naturressursforvaltning. Rådgivende Biologer AS 

har de siste årene utarbeidet over 400 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter 

arealbeslag på land, vann og i sjø. Rapporten bygger på skriftlige og muntlige kilder og feltundersøkelser 
i tiltaks- og influensområdet utført av Mette Eilertsen, Joar Tverberg og Conrad Blanck den 7. og 8. 

august.  

 
Bergen, 27. oktober 2017 
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SAMMENDRAG 

Eilertsen, M., Blanck, C, Eilertsen, L. og H. E. Haugsøen 2017. Regulering av Kollsnes næringspark, 

Øygarden kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser. Rådgivende Biologer 
AS, rapport 2535, 42 sider, ISBN 978-82-8308-412-2.  

 

TILTAKET 

Rådgivende Biologer AS har fått oppdrag i å utarbeide en konsekvensvurdering i forbindelse med 

endringer av gjeldende reguleringsplan for Kollsnes Næringspark i Øygarden kommune. 
Naturgassparken Vest AS ønsker å utvide næringsarealet for fremtidig vekst av etablerte bedrifter og 

for etablering av nye virksomheter. Aktuelle tiltak vil være etablering av kaianlegg, næringsarealer til 

industri og endringer i veinett og infrastruktur.   
 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det aktuelle tiltaksområdet ligger i et åpent kystlandskap og er preget av fattig vegetasjon. Kystlynghei, 

fattigmyr og furuskog er dominerende vegetasjonstyper. Området er noe påvirket fra før av eksisterende 

næringspark og vegnett. Store deler av fjæresonen i planområdet er dominert av hardbunnsfjære med 
forekomst av vanlige tang og algearter. I viken ved Odden, sørvest i Ljøsøybukta og i Kobbavågen er 

det registrert grunn sedimentbunn. I sjøsonen er sukkertareskog med innblanding av andre tarearter som 

fingertare og stortare dominerende. I flate partier er det sedimentbunn, hovedsakelig skjellsandbunn, 
foruten i Kobbavågen og i Ljøsøysundet hvor det er finsediment. Fjæresonen og sjøsonen er modifisert 

i Ljøsøybukta og delvis i Ljøsøysundet fra eksisterende næringspark. 

 

VERDIVURDERING 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Det er registrert flere viktige naturtyper i tiltaks- og influensområdet: en kystlynghei med B-verdi og en 

kystfuruskog med C-verdi i planområdet, og en kystlynghei med A-verdi i influensområdet. Kystlynghei 

er en rødlistet naturtype som også er utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Naturtyper på land og 
i ferskvann har stor verdi.  

 

Naturtyper i sjø 

Det er registrert flere viktige naturtyper i tiltaks- og influensområdet: store kamskjellforekomster er 

avgrenset langs hele kystlinjen til Sotra og har A-verdi, skjellsandforekomster har B-verdi og større 

tareskogsforekomster med kun stortare har B-verdi. Ved feltbefaring ble det kartlagt flekkvis større 

tareskogsforekomster av sukkertareskog og er vurdert å ha B-verdi. Sukkertareskog er en rødlistet 
naturtype i kategori sårbar (VU). Naturtyper i sjø har stor verdi.  

 

Viltområder 

I skogsområdet på Ljøsneset er det registrert et viktig funksjonsområde for vilt, samt at det er avgrenset 

flere trekkveger for hjort i tiltaksområdet. Viltområder har middels verdi.  

 

Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter 

Det er flere små innsjøer i tiltaks- og influensområdet, men ingen av innsjøene er registrert som 

anadrome vassdrag jf. Lakseregisteret. Det er registrert ål i Heiavatnet og Trondalsvatnet og det er stor 

sannsynlighet for at ål finnes i de øvrige innsjøene. Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 
har middels verdi.  
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Artsforekomster 

I tiltaks- og influensområdet er det registrert flere rødlistearter; Ærfugl (NT), krykkje (EN), svartand 
(NT), gulnebblom (NT), hønsehauk (NT) samt ål (VU), oter (VU) og flatøsters (NT).  En art unntatt 

offentlighet finnes også innenfor tiltaksområdet. Artsforekomster har stor verdi. 

 

Fiskeri og havbruk 

To rekefelt og en fiskeplass for passive redskaper øst i influensområdet (Hjeltefjorden) er aktivt i bruk 

og har middels verdi. Det ligger to matfiskanlegg tilhørende Blom Fiskeoppdrett AS nord for 

Ljøsøysundet og sør for Ljøsneset. I næringsparken ligger et landbasert stamfiskanlegg tilhørende 
Marine Harvest AS.  Område for fiskeri og havbruk har middels verdi.  

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Naturtyper på land og i ferskvann 

I sørlige del av planområdet er det avsatt et større areal til industriformål. Dette kan medføre at deler av 

kystlyngheia Gangstømarka blir ødelagt. Siden en naturtypelokalitet trolig blir sterkt redusert som følge 

av planene vurderes virkningen å være middels negativ. Stor verdi og middels negativ virkning vil ha 

middels til stor negativ konsekvens (--/---) for naturtyper på land og i ferskvann. 
 

Naturtyper i sjø 

Arealbeslag på større kamskjellforekomster, skjellsandforekomster vil påvirke naturtyper i ubetydelig 
til beskjeden grad. Det er ingen arealbeslag for større tareskogsforekomst med kun stortare. For 

sukkertareskog vil om lag 40 av 100 daa gå tapt og vil føre til middels negativ virkning for 

naturtypelokaliteten. Stor verdi og middels negativ virkning vil ha middels til stor negativ konsekvens (-
-/---) for naturtyper i sjø. 

 

Viltområder 

Arealbeslag vil medføre til tap av mulige leveområder og skape barrierer i terrenget for ulike viltarter. 
Det avgrensete funksjonsområdet for vilt på Ljøsneset vil ikke bli påvirket. Samlet vurderes tiltaket å 

ha liten til middels negativ virkning for viltområder. Middels verdi og liten til middels negativ virkning 

gir liten negativ konsekvens (-) for viltområder. 
 

Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter 

Det er ikke planlagt direkte arealbeslag i noen av innsjøene, men vegnettet er planlagt nær Hellevatnet, 

Ljøsnesvatnet og de to navnløse innsjøene som renner ut i Kobbevågen. Det kan forventes noe tilrenning 
av forurensing og salt etter veger er etablert, men er vurdert å være minimalt og ha ubetydelig virkning.  

Utløpsbekken fra Ljøsnesvatnet skal krysses av veg, men så lenge vanngjennomstrømningen 

opprettholdes, vil ikke dette ha negativ virkning for bekken på lang sikt. Middels verdi og ingen virkning 
vil ha ubetydelig konsekvens (0) for funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter. 

 

Artsforekomster 

Utviding av næringsparken vil redusere områder som flere rødlistede fuglearter trolig nytter til 

næringssøk, men det vil fortsatt være god tilgang på næringsområder etter utbygging og drift. Tiltaket 

vil ikke medføre tap av arealbeslag av artsforekomsten unntatt offentlighet. Det er ikke planlagt inngrep 

i innsjøene med ål. Det er ingen negativ virkning for flatøsters i Kobbavågen så lenge 
gjennomstrømming opprettholdes. Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) 

for artsforekomster 

 

Fiskeri og havbruk 

Arealbeslag i sjø er ikke i konflikt med fiskeri og havbruk og en utvidelse av næringsparken vil ikke ha 

negativ virkning. Middels verdi og liten virkning gir liten konsekvens (-) for fiskeri og havbruk. 
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SAMLET VURDERING 

Utvidelse av næringsområdet har middels til store negative virkninger for naturtyper på land og i sjø, 

men små negative virkninger for de andre deltemaene.  

 

Fagtema 
Verdi Virkning 

 Konsekvens Liten Middels Stor Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  

   negativ positiv 

Naturtyper på 
land 

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

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

              
Middels til stor 

negativ (--/---) 

Viltområder 
----------------------- 

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

                          
Liten negativ (-) 

Funksj. for fisk 
----------------------- 

   

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

   
Ubetydelig (0) 

Naturtyper i sjø 
----------------------- 

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

              
Middels til stor 

negativ (--/---) 

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

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

                               
Liten negativ (-) 

Fiskeri og 
havbruk 

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

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

                                            
Ubetydelig (0) 

 

 

VIRKNING I ANLEGGSFASEN 

Det er støy og trafikk i næringsområdet i dag og anleggsarbeid vil føre til en betydelig økning i 
støynivået. Økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og yngleperioden om 

våren.  

 
Undervannsprengning kan føre til direkte skadevirkning på fisk i nærområdet og til atferdsendring av 

fisk i større avstand. Det er ikke anbefalt å utføre denne type arbeid mens det er produksjon av fisk på 

matfisklokaliteten nord for Ljøsøysundet. 

 
Virkning for fisk og andre marine organismer vurderes som liten negativ. Anleggsarbeid og 

utfyllingsarbeid til føre til avrenning til vassdrag og sjø, samt spredning av stedegent sediment i sjø, som 

vil kunne ha negative virkninger for naturmangfold. Virkningen er midlertidig og er vurdert å være liten 
negativ. I sjø vil fortynningseffekten være høy i mesteparten av planområdet. Avrenning og spredning 

av stedegent sediment bør forhindres i størst mulig grad for å unngå negative virkninger for fisk på 

matfisklokaliteten Ljøsøy N.  

 

AVBØTENDE TILTAK 

Det er ikke avklart hvilke tiltak som planlegges innenfor planområdet. Det er derfor foreslått generelle 

tiltak som vil virke avbøtende i anleggsperioden i forhold til støy, avrenning og sprengningsarbeid.  

 

SAMLET BELASTNING (JF.NATURMANGFOLDLOVEN §10) 

Det aktuelle tiltaksområdet er noe påvirket av eksisterende inngrep og en utvidelse av næringsområdet 

vil medføre økt belastning på økosystemet, hovedsakelig i form av arealbeslag på land og i sjø. 

Næringsarealet på land vil kunne skape nye barrierer og endre landskapsøkologiske sammenhenger. 

Nærliggende oppdrettsvirksomhet med utslipp av næringssalter til sjø vil sammen med tiltaket føre til 
økt belastning for sårbare forekomster med sukkertareskog. 
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REGULERING AV KOLLSNES NÆRINGSPARK 

Naturgassparken Vest AS ønsker å endre gjeldende reguleringsplan for Kollsnes Næringspark. 

Reguleringsplanen ble først vedtatt i 1997 og har blitt revidert ved flere tilfeller, senest i 2006. Midtre 
og sentrale deler av gjeldene plan ved Ljøsøybukta er utviklet, hvor BKK har kraftverk, Marine Harvest 

AS har landbasert oppdrett og Gasnor AS har produksjonsanlegg av naturgass.  

 
Det er et generelt behov for større, utplanerte, mer sammenhengende og brukbart næringsareal enn det 

dagens plan har rom for. Mer konkret skal det legges til rette for å kunne etablere landdelen av et mulig 

CO2-lagringsanlegg i området sør på Ljøsøyna som er et arealkrevende tiltak estimert til rundt 23 dekar. 

Det planlegges også for omfattende steinuttak for salg, og uttak ved tilrettelegging av tomter. Marine 
Harvest har et stamfiskanlegg i næringsparken og ønsker å utvide sin virksomhet i dette området og at 

kaifront i nord opprettholdes. I tillegg er det ønske om at BKK sitt ilandføringsområde for kraftlinjen 

mellom Kollsnes og Mongstad inngår i planområdet. Uregulerte areal i nord ønskes inkludert for å utvide 
planområdet. Planen omfatter også endringer i veinettet, infrastruktur, grønstruktur og ulike formål i sjø. 

Det er så langt ingen konkrete planer om tiltak i sørlig del av gjeldende plan, bortsett fra ønske om 

endring av veinettet i området. Følgende tiltak kan være aktuelt innenfor nytt planområde (figur  & 2); 
rørsystem og tankanlegg, kaianlegg, større bygg (hall, lager), store kraner, parkeringsområde og 

steinuttak og anlegg for håndtering av stein. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over gjeldende reguleringsområde for Kollsnes næringspark (rødt skravert 

område). Figur er hentet fra planprogrammet.  
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Figur 2. Detaljert plankart for planendring av området. Figur mottatt fra Rambøll AS. 

 



Rådgivende Biologer AS 10 Rapport 2535 

METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATANINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Denne konsekvensvurderingen baserer seg på foreliggende informasjon og fra feltundersøkelser på land 

og i sjø.   Tiltaks- og influensområder i sjø ble undersøkt den 7 og 8. august av Mette Eilertsen og Joar 
Tverberg og befaring av landarealene av Conrad Blanck den 8. august 2017. Det var oppholdsvær under 

feltarbeidet. Det er sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og 

tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget vurderes samlet som godt: 3 (jf. tabell 

1). 
 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

MARIN KARTLEGGING 

For kartlegging av marint naturmangfold ble fjæresonen og øvre del av sjøsonen befart vha. fridykking, 

og med ROV (videokartlegging) i dypere deler av sjøsonen. ROV arbeid ble utført i samarbeid med 
firmaet ROV AS den 7. august 2017. Det ble kjørt transekter i Ljøsøysundet, rundt Ljøsøyna, sør for 

Ljøsøyna, i Ljøsøybukta og ved Ljøneset (figur 3, Olex-kart vedlegg 1). Det var vanskelige forhold for 

ROV kartlegging i deler av Ljøsøysundet da det lå tre oppdrettsmerder fortøyd i søndre del av sundet. 

Systemet lagrer posisjon, dyp, dato og tid på videofilm. Observasjoner av marint biologisk mangfold 
ble registrert under videokartleggingen og i etterkant ved gjennomgang av videomaterialet. Synlige 

artsforekomster ble identifisert til art eller slekt i den grad det var mulig i felt og verdifulle naturtyper 

ble avgrenset der det var aktuelt. 

 

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 ein gjennom klassegrenser i tabell 2 frem til tilstandsklassen og den økologiske påvirkningen av 
tiltaket.  
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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 
 

 

 

Figur 3. Oversikt over ROV transekt utført den 7. august 2017 i tiltaks- og influensområdet til 

Naturgassparken ved Ljøsøy.  Kartgrunnlag er hentet fra www.fiskeridir.no.  

Ljøsøybukta

Ljøsøy

Ljøsøysundet
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VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING  

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

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

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

Foreliggende rapport er ment å ha fokus på de naturfaglige verdiene, med oppsummering av mulige 
virkninger for de forskjellige alternativene, og en grov rangering av konsekvensene. Dette skal gi 

grunnlag for valg av konsept i den videre planprosess.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

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

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

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema.  
 

Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  

 

Verdi 

Liten                              Middels                              Stor 

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

                               Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

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

(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 

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

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

en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 4). 
 

 

Figur 4. 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 (---).  
 

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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KRITERIER FOR VERDISETTING 

NATURMANGFOLD 

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

(Vegdirektoratet 2014). Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorden), limniske 

(ferskvann) og marine (brakkvann og sjøvann) systemer, inkludert livsvilkår (vannmiljø, jordmiljø) 

knyttet til disse. Kartlegging av naturmangfold utføres i tre nivåer; landskapsnivå, lokalitetsnivå og 
enkeltforekomster. I denne vurderingen er det naturmangfoldet på lokalitets- og artsnivå som er kartlagt 

og vurdert.  

 
Beskrivelser av vegetasjon på land og i ferskvann følger inndelingen i Fremstad (1997).  For marint 

naturmangfold blir bekrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN 2.0) benyttet 

(www.artsdatabanken.no/naturinorge.no). Naturtyper blir kartlagt etter DN håndbok 13 på land, DN 
håndbok 15 i ferskvann og DN håndbok 19 marint. Registrerte naturtyper er videre vurdert i forhold til 

oversikten over rødlistete naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Beskrivelsen av artsforekomster 

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. 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.  
 

Figur 5. «Konsekvensviften». Konsekvens 

finnes ved sammenstilling av verdi og 

virkningens omfang (Vegdirektoratet 2014). 
 

http://www.artsdatabanken.no/naturinorge.no)
http://www.artsdatabanken.no/
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Tabell 3. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

 
 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturmangfold 

Naturtyper på land og i 

ferskvann 

DN-håndbok 13 & 15 

Lindgaard & Henriksen 
2011 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper 

i verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 
og A 

Viltområder 

DN-håndbok 11 

Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1. Ikke vurderte 
områder (verdi C)  

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3. Viktige 
viltområder (verdi B) 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5. Svært 
viktige viltområder (verdi 

A) 

Funksjonsområder for 

fisk og andre 

ferskvannsarter 

DN-håndbok 15 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk. 
Ferskvannsforekomster uten 
kjente registreringer av 
rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 
harr mfl. Forekomst av ål. 
Vassdrag med gytebestands-
mål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter < 500 
kg. Mindre viktige områder 

for elve-musling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR. 

Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU og 
nær truet NT  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr 
mfl. Nasjonale 
laksevassdrag. Vassdrag 
med gytebestands-mål/årlig 

fangst av anadrome 
fiskearter >500 kg. Viktig 
område for elvemusling 
eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR 

Naturtyper i sjø 

DN-håndbok 19 

Lindgaard & Henriksen 
2011 

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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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. I dette tilfellet er tiltaksområdene de arealene som blir direkte påvirket i 

forbindelse med arealbeslag på land og utfylling i sjø. 

 
For naturmangfold på land, vil stedbundne arter (flora) ha et influensområde som i stor grad tilsvarer 

tiltaksområdet, men det kan være hensiktsmessig å definere influensområdet som 20 meter rundt 

inngrepene. For fugl og pattedyr defineres denne sonen noe større, siden disse artene er mer 

arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for enkelte arter, 
spesielt rovfugl, er influensområdet mye større.  

 

Tiltakets influensområde for marint naturmangfold og naturressurser (fiskeri og havbruk) 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 som ved utfylling i sjø er begrenset til kort avstand fra eller tilsvarende tiltaksområdet. 
Midlertidige effekter på bunnfauna og -flora ved nedslamming er normalt avgrenset til omtrent 250-500 

meter, men vil kunne variere betydelig avhengig av lokale strøm og utskiftningsforhold.  

Influensområdet er i tillegg hvor en kan ha påvirkning fra drift i forhold til utslipp til sjø. Det foreligger 

ingen konkret informasjon om eventuelle utslipp til sjø av betydning fra tiltaksområdet. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet ligger langs østkysten av Blomøyna i Øygarden kommune, Hordaland Fylke. Blomøyna er 

den nest største øya i kommunen med et areal på 9,1 km2 (figur 6). Det er broforbindelse både nordover 
til Ono og sørover til Rongøyna, og videre inn til fastlandet i Bergen. Innbyggertallet på Blomøyna 

ligger på 638 (2017), hvor de fleste finnes i tettbebyggelsen Blomvåg. Planområdet ligger relativt 

eksponert til i den store kystvannforekomsten Hjeltefjorden. 
 

 

Figur 6. Planområdet (omtrentlig skissert innenfor sirkel) på østsiden av Blomøyna, mot Hjeltefjorden.  

 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen på Blomøyna består av forskjellige typer gneis. Dette er en næringsfattig, sur, og hard 
bergart som gir grunnlag for fattig vegetasjon. I tillegg er det lite løsmasser i influensområdet. Øya består 

hovedsakelig av åpen snaumark (figur 6) og det finnes kun noen små områder med barskog og myr 

innenfor planarealet. Det største sammenhengende skogsarealet sørøst i planarealet er uproduktivt, mens 
de andre skogsarealene er av middels bonitet. 

 

Øygarden kommune har et oseanisk klima karakterisert av relativt høy årsnedbør, milde vintrer og 

kjølige somrer. Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 1400 mm (1961-1990, Kollsnes, eKlima). 
Sommertemperaturen ligger i snitt på 12,9°C i Juli (1961-1990, Kollsnes, eKlima). Februar er den 

kaldeste måneden med en middeltemperatur på 1,8°C (1961-1990, Kollsnes, eKlima). 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 7,2 °C (1961-1990, Kollsnes, eKlima). 
 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til og fra 

vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner.  
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Figur 7. Arealtyper og skogbonitet i influensområdet. Kilde: www.ngu.no/arealis. 

Blomøyna ligger i den boreonemorale vegetasjonssonen (Moen 1998), som danner en overgang mellom 

den nemorale sonen og de typiske barskogsområdene. Edelløvskoger dominerer i solvendte lier med 

godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer i resten av skoglandskapet.  
 

Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjell i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 

vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimafaktorene. Influensområdet ligger innenfor sterkt oseanisk vegetasjonsseksjonen, vintermild 
underseksjon (O3t). Dette er en seksjon preget av planteliv som er særlig frostømfintlig (f. eks. 

purpurlynghei) (Se Moen 1998). 
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GENERELLE TREKK VED TILTAKSOMRÅDET 

Land og ferskvann 

Det aktuelle tiltaksområdet ligger i et åpent kystlandskap og vegetasjonen består av en mosaikk av 
kystlyngheivegetasjon (H i Fremstad 1997), små partier av fattigmyr (K) og røsslyng-

blokkebærfuruskog (A3) (figur 8). Flere små innsjøer finnes også innenfor planavgrensingen, det største 

er Hellevatnet (8 moh.) i nord. Lenger sør ligger Heiavatnet, som planområdet er avgrenset inntil. Øst 

for dette ligger Ljøsnesvatnet. Sør for disse innsjøene ligger Gangstømarka, et stort sammenhengende 
område med kystlynghei med delvis utforming av purpurlynghei. Dette arealet har det ikke vært beitet 

på flere år og er i en gjenvekstfase. Rett utenfor tiltaksområdet ligger Dalsmarka, en kystlynghei som 

fortsatt holdes i hevd. På halvøya Ljøneset, sørøst i planarealet, er det noe furuskog med innslag av de 
svartelistede artene buskfuru og bergfuru. Ellers er det lite skog innenfor tiltaksområdet.   

 

  

  

Figur 8. Øverst: Mosaikk av lyngheivegetasjon, skog og åpent berg nord for Ljøsøyvegen. (t.v.). 
Kystlynghei med god hevd i Dalsmarka (t.h.). Nederst: Kystlynghei i gjengroing i Gangstømarka. (t.v.). 

Furuskog på Ljøneset (t.h.). 

Fjæresone og sjø 

Fjæresonen i planområdet består for det meste av slak til bratt berg som ligger beskyttet til i 
Ljøsøysundet og Kobbavågen til eksponert på østsiden av Ljøsøy og Ljøsøyneset. Naturtypen fast 

fjærebelte-bunn (M3 i NiN 2.0) er den mest dominerende naturtypen med ulike utforminger som 

grisetangbunn, blæretangbunn, sauetang-blåskjellbunn, spiraltangbunn og strandsnegl-blåskjell-
rurbunn (M3 1-6 og M3-9). Grunn marin sedimentbunn (M4) i fjæresonen er registrert innerst i den 

langstrakte viken ved Odden, vest for Ljøsøysundet, samt sørvest i Ljøsøybukta og i Kobbavågen. Grunn 

sedimentbunn ved Odden og sørvest i Ljøsøybukta er av grovkornet karakter med sand, grus og stein, 
mens det i Kobbavågen er finsediment grunnet at vågen ligger noe avstengt og skjermet til. I 

Ljøsøybukta er vestlige deler av fjæresonen modifisert (kaiområdet, se figur 9) i lag med området som 

er fylt ut i Ljøsøysundet.  
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Av artsforekomster er det registrert vanlig forekommende arter som sauetang, spiraltang, grisetang, 

blæretang og sagtang, samt mindre og trådeformede alger som grønndusk, vorteflik, dokke, og rekelo, 
strandsnegler og fjærerur. I Kobbavågen ble det også registrert flatøsters. 

 

 

Figur 9. Øverst. utsikt mot nord fra midtre deler av Ljsøsysundet.  Midten t.v. kaiområde og utsikt mot 

Kobbavågen og Ljøsøyneset. T.h.  grunn marin sedimentbunn i fjæresonen og sjøsonen i viken vest for 

Kobbavågen, dominert av skjellsand, sand og grus. Nederst. fast fjærebeltebunn med blære- og 

grisetang i Kobbavågen (venstre) og på østsiden av Ljøsøy (høyre). 

Sjøsonen i planområdet har varierende terreng med slakt og bratt berg, samt slake partier med sediment. 

Naturtypen grunn marin fastbunn (M1) er den mest dominerende naturtypen med ulike utforminger som 

sukkertareskog, sagtangbunn, stortareskog og fingertarebunn (M1 3-6).  
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Figur 10. Øverst. Ytre deler av Ljsøsysundet med sagtang, fingertare og stortare og en renne med 

skjellsandbunn.  Midten. Sukkertareskog Ljøsøsysundet. Nederst. t.v. flatøsters på grunn marin 

sandbunn i Kobbavågen.  t.h. fyllingsmasser med tang og algeforekomster begrodd av trådformede 
alger innerst i Ljsøsysundet  
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Av nevnte utforminger er sukkertareskog mest dominerende fra omtrent 1 til 12-15 meters dyp hvor det 

er fast bunn. I de mest eksponerte og bratte områdene dominerer stortareskog ned til 5-7 meter, etterfulgt 
av sukkertare. Nord i Ljøsysundet var tareforekomster tilslammet og med mye påvekst av trådformede 

alger og skilte seg ut fra tareforekomster ellers i planområdet. Dette tyder på lokale tilførsler. I indre 

deler av Ljøsysundet var det mindre tareforekomster og dominerende vegetasjon av tangarter og 
trådformede alger. Ved fyllingsområdet var det ikke vekst av tang og tare, kun alger.  Større flater med 

grunn marin sedimentbunn er også vanlig, spesielt i Ljøsøsysundet i dypere og midtre deler, samt dypere 

deler av sjøsonen på østsiden av Ljøsøy, i Ljøsøsybukta og på østsiden av Ljøsøyneset. I Ljøsøysundet 

og i Kobbavågen er det i hovedsak finkornet sediment da sundet ligger beskyttet til, mens i andre deler 
av planområdet er det grov skjellsandbunn og sandbunn som dominerer.   

 



Rådgivende Biologer AS 22 Rapport 2535 

VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD 

Det biologiske mangfoldet i kommunen er godt undersøkt. Det ble registrert naturtyper etter DN-

håndbok 13 for første gang i Øygarden kommune i 2003 (Guntveit 2003). I 2008 ble disse 
undersøkelsene kvalitetssikret og supplert med ny- og tilleggskartlegging av Miljøfaglig Utredning 

(Larsen 2008). I 2012 og 2013 ble det også gjennomført feltarbeid for kvalitetssikring og supplerende 

kartlegging av naturtyper (Eilertsen & Ihlen 2014). Registrerte lokaliteter med naturtyper både på land, 
vann og i sjø er tilgjengelig i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no).  Det foreligger også en 

del registreringer av rødlistede arter i Artsdatabanken sitt Artskart i både tiltaks- og influensområdet 

(http://artskart.artsdatabanken.no). I Fiskeridirektoratets kartverktøy er det registreringer av havbruk og 
fiskeriinteresser (www.fiskeridir.no).  

 

 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Flere naturtyper er registrert på Blomøyna fra før og to av dem ligger i det aktuelle tiltaksområdet (figur 

11, tabell 4). I sørvest inngår en kystlynghei med B-verdi som har delvis utforminger av purpurlynghei. 

Det er både fuktig lynghei (H3) og tørr lynghei (H1) i området, samt små partier med fattig myr (K). 

Arealet er noe preget av gjengroing på grunn av manglende hevd som brenning og beiting. Det er god 
del oppslag av einer og furu i dette området. Kystlynghei i gjengroing er den vanligste naturtypen i 

Øygarden kommune, men kystlynghei er vurdert som en sårbar naturtype (Lindgaard & Henriksen 2011) 

og den har også status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 
På Ljøneset, sørøst i planområdet, er det registrert en kystfuruskog med C-verdi (figur 11). Ifølge 

Guntveit (2003) er dette en av Øygardens eldste skogsområder, som gjør den lokalt viktig. Det er en del 

både stående og liggende død ved som bidrar positivt til naturmangfoldet, men det ble registrert lite 
epifytter (lav og moser) på befaringen den 8. august 2017. Skogen har noe variasjon i tresjikttetthet, 

noen partier er åpne på grunn av vindfall. Det er mye innslag av de svartelistede bartrærne buskfuru og 

bergfuru.  
 

Det er også registrert en kystlynghei med A-verdi, Dalsmarka, vest for Blomøyvegen og utenfor 

planavgrensingen (figur 11). Den nevnes likevel her siden den ligger i influensområdet. Denne 

kystlyngheia holdes i god hevd ved beiting.  
 

Det er mange små myrpartier innenfor området, ingen av dem er store nok til å bli registrert som 

naturtypen kystmyr jf. DN-håndbok 13. Ellers er de få partiene med skog i øvrige deler av tiltaksområdet 
verken rike eller gamle nok til å bli registrert som verdifulle naturtyper. 

 

På bakgrunn av at det er to naturtypelokaliteter innenfor tiltaksområdet, en med B-verdi og en med C-

verdi, får naturtyper på land og ferskvann stor verdi.  
 

• Naturtyper på land og i ferskvann har stor verdi. 

 

http://www.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.fiskeridir.no)/
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Figur 11. Naturtyper og rødlistearter på vann og i ferskvann i influensområdet.  
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NATURTYPER I SJØ 

Det er registrert flere verdifulle naturtyper i sjø i tiltaksområdet (figur 12 og tabell 4). I Naturbase er 

det registrert en stor naturtypelokalitet med områdenavn Stor Sotra, av større kamskjellforekomster 
(I14). Avgrensingen av området omfatter hele Sotra og er basert på videobservasjoner utført av HI 

(Havforskningsinstituttet) i perioden 2010-2014. Naturtypelokaliteten er vurdert som svært viktig (A- 

verdi).  

 
Større skjellsandforekomster (I12), med områdenavn Blomøy, er registrert av NGU i influensområdet i 

Osundet, ved Helleskjeret og nordvest i Ljøsøysundet. Forekomstene har et samlet areal på over 115 

dekar og er vurdert som viktig (B verdi).  Større tareskogforekomster (I01), med områdenavn Nåla, er 
registrert nordvest for Ljøsøsysundet av NIVA i 2010 og er vurdert som viktig (B-verdi). 

Tareskogsforekomsten består av stortare og er avgrenset til 132 dekar. I henhold til naturbase er denne 

lokaliteten modellert og ikke undersøkt i felt.  
 

Fra feltundersøkelser er det registrert større tareskogsforekomster av sukkertare og andre tarearter som 

stortare og fingertare i ytre deler av Ljøsysundet, i Ljøsøybukta og ved Ljøsøyneset. Sukkertareskog er 

etter rødlisten for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) sårbar (VU) og forekomstene med 
sukkertareskog er naturlig flekkvise (figur 12) da det er variert og kupert terreng med berg og flate 

partier med sedimentbunn (skjellsand i eksponerte områder) i tiltaks- og influensområdet. Samlet er det 

registrert minst 90 dekar med sukkertare- og blandingstareskog, men trolig er forekomstene større da 
ikke hele influensområdet er kartlagt i detalj. Det ble i hovedsak fokusert på områder med planlagt 

arealbeslag. Sukkertareskog er en truet naturtype og selv om forekomstene av sukkertareskog er flekkvis 

vurderes sukkertareskog i området å være viktig (B-verdi). Langs hele østsiden av Ljøsøyna dominerer 
stortare på bratt bergvegg, men området er for lite til at det blir avgrenset som en viktig naturtypelokalitet 

i henhold til DN håndbok 19. Det er ikke avgrenset forekomster av skjellsand i området. 

 

På bakgrunn av verdifulle naturtyper som større kamskjellforekomster, skjellsandforekomster, større 
tareskogsforekomster, med dominans av rødlistet sukkertareskog, har naturtyper i sjø stor verdi.  

 

• Naturtyper i sjø har stor verdi 

 

Tabell 4. Registrerte naturtypelokaliteter på land og i sjø i tiltaks- og influensområdet for planlagt 

utvidelse av Kollsnes næringspark i Øygarden kommune.  

Nr   Lokalitet Beskrivelse Kilde Verdi 

1   Gangstømarka Kystlynghei (D07) Naturbase B 

2   Dalsmarka Kystlynghei (D07) Naturbase A 

3   Ljøneset Kystfuruskog (F12)  Naturbase C 
4   Store Sotra Større kamskjellforekomster (I14) Naturbase A 

5   Blomøy Skjellsandforekomster (I12) Naturbase B 

6   Nåla Større tareskogsforekomster (I01) Naturbase B 
7   Ljøsøy Større tareskogsforekomster (I0103) RB B 
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Figur 12. Naturtyper i sjø i influensområdet, pluss avgrenset forekomst av rødlistearten flatøsters (NT).  
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VILTOMRÅDER 

Skogsområdet på Ljøsneset er gjennom viltkartleggingen i Øygarden kommune registrert som et viktig 

funksjonsområde for vilt (figur 13). Det er dessverre lite informasjon om dette området. Antagelig har 
hele influensområdet en ordinær viltfauna, bestående av blant annet hjort. Hjortebestanden i Øygarden 

kommune er blitt vurdert som jaktbar siden 1979 og har økt siden, antagelig på grunn av gjengroing av 

skog (Øygarden kommune 2000). Denne utviklingen har også pågått de siste 10 årene (Øygarden 

kommune 2016). Øygarden kommune har sjelden langvarig snødekke og hjorten er ikke like avhengig 
av særskilte vinterbeiteområde som i indre deler av Hordaland. Flere trekkveger for hjort er også 

avgrenset innenfor tiltaksområdet. Samlet vurderes viltområder å ha middels verdi.    

 

• Viltområder blir vurdert til middels verdi 

 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Innenfor planavgrensingen er det flere små innsjøer; Hellevatnet (8,9 moh.) lengst nord, det vesentlig 

mindre Ljøsnesvatnet (22,8 moh.) i sør og to navnløse innsjøer som renner ut i Kobbavågen, det minste 

på 3,3 moh. og det største på 1,3 moh. Planområdet er avgrenset inntil Heiavatnet (10,6 moh.) (også kalt 
Eidevatnet) i sør og inntil Blomøyvegen i vest. Trondalsvatnet (20,4 moh.) ligger helt inntil 

Blomøyvegen i dette området og regnes derfor å være innenfor influensområdet også. Ingen av innsjøene 

er registrert som anadrome vassdrag jf. lakseregisteret (http://lakseregisteret.no/), men det er registrert 
ål (VU) i Heiavatnet og i Trondalsvatnet. Det er stor sannsynlighet for at det finnes ål i de øvrige 

innsjøene innenfor planområdet. Siden alle innsjøene er mulige leveområder for ål får funksjonsområder 

for fisk og andre ferskvannsarter middels verdi.   
 

• Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi 

 

ARTSFOREKOMSTER 

I Artskart foreligger det flere observasjoner av rødlistede arter (tabell 5) i influensområdet. Det er 

registrert flere observasjoner av ærfugl (NT, nær truet jf. Henriksen & Hilmo 2015) krykkje (EN; sterkt 
truet), svartand (NT), gulnebblom (NT) og hønsehauk (NT). Ål (VU; sårbar) har blitt funnet i Heiavatnet 

og Trondalsvatnet, mens flere otere (VU) har blitt registrert rundt og i nærheten av Ljåneset. Etter en 

korrespondanse med Fylkesmannen i Hordaland fikk vi den 18. august 2017 informasjon om at det er 
registrert en artsforekomst unntatt offentlighet i tiltaksområdet. I Kobbavågen ble det på befaringen 

registrert 6 individer av flatøsters (NT).  

 

På bakgrunn av at tiltaksområdet har tilhold av flere rødlistede arter, og noen i høye rødlistekategorier, 
vurderes artsforekomster å ha stor verdi.  

 

• Artsforekomster blir vurdert til stor verdi 

 

Tabell 5. Forekomster av rødlistearter (jf. Henriksen og Hilmo 2015) i tiltaks- og influensområdet for 

Kollsnes næringspark i Øygarden kommune. 

Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Kilde 

Ærfugl NT (Nær truet) Kollsnes næringspark, Ljøneset Artskart 

Krykkje EN (sterkt truet) Kollsnes næringspark Artskart 

Svartand NT (Nær truet) Kollsnes næringspark Artskart 
Gulnebblom NT (Nær truet) Kollsnes næringspark Artskart 

Hønsehauk NT (Nær truet) Ljøneset Artskart 

Ål VU (Sårbar) Heiavatnet, Trondalsvatnet Artskart 

Oter VU (Sårbar) Ljøsneset, Småvikneset Artskart 

Flatøsters NT (Nær truet) Kobbavågen RB 
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Figur 13. Viltområde og trekkveger i tiltaks- og influensområdet.   
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OMRÅDER FOR FISKE OG HAVBRUK 

I influensområdet er det registrert rekefelt, fiskeplass for passive redskaper, samt tre havbrukslokaliteter, 

derav to matfiskanlegg i sjø og et landbasert oppdrettsanlegg (figur 14). To rekefelt for aktive redskaper, 
Krossneset-Ljøsøyskallene og øst av Gardskråneset, ligger nordøst og sørvest for planområdet og er i 

hovedsak brukt av reketrålere fra Gulen og Øygarden kommune (www.fiskeridir.no). Rekefeltet 

Krossneset-Ljøsøyskallene er beskrevet som middels viktig. Rekefeltet i sør er mindre brukt da det er 

forringet av kabler som krysser fjorden og nærliggende oppdrettsanlegg og det er usikkert hvor mye 
dette feltet blir brukt.  Rekefelt er viktige marine ressurser og er vurdert å ha middels verdi. Et større 

felt for fiskeplass med passive redskaper, Krossneset, strekker seg fra Toftøyna i sør og til Straumøyna 

i nord. Feltet er brukt av lokale fiskere, fritidsfiskere og til turistfiske av arter som brosme, lange, 
breiflabb og torsk. Fiskeplass for passive redskaper har middels verdi. Det er to matfisklokaliteter i 

influensområdet, henholdsvis Gardskråneset (lokalitetnr. 11667) i sør og Ljøsøy N (lokalitetnr. 14435) 

i nord og tilhører Blom Fiskeoppdrett AS. I tiltaksområdet ligger det et landbasert oppdrettsanlegg, 
Ljønsnes (lokalitetnr. 11671), for stamfisk som tilhører Marine Harvest AS.  

 

• Område for fiskeri og /havbruk blir vurdert til middels verdi. 

 

 

Figur 14. Utsnitt fra Fiskeridirektoratets kartverktøy som fiske og havbruskinteresser øst for Blomøyna, 

i Hjeltefrjoden. Rekefelt (rosa skravering), fiskeplass for passive redskaper (grå skravering) og havbruk 

(rød/oransje sirkler). Kartgrunnlaget er hentet fra www.fiskeridir.no. 

http://www.fiskeridir.no/
http://www.fiskeridir.no/
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tiltaks- og influensområdet for planlagt utvidelse av Kollsnes næringspark er det registrert viktige 
områder for naturmangfold. Både på land og i sjø er det registrert flere verdifulle naturtyper og flere 

rødlistearter. Figur 15 viser lokaliteter både helt og delvis innenfor planavgrensingen. Influensområdet 

er ikke avgrenset siden dette varierer svært mye mellom ulike fagtema. Det påpekes at sporadiske 

observasjoner av rovdyr, fugl og annet vilt, er problematiske å kartfeste. På kartet i figur 12 vises derfor 
kun lokaliteter som med sikkerhet kan avgrenses og verdisettes. Artsforekomst unntatt offentlighet er 

ikke vist på kartet.   
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Figur 15. Oppsummering av verdier innenfor planplanområdet. Influensområdet varierer mellom ulike 

fagtema og er derfor ikke illustrert her.  
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

I dette kapittelet er det innledningsvis foretatt en vurdering om hvordan utviklingen vil bli i områdene 

uten de aktuelle tiltakene, det såkalte 0-alternativet. Deretter en generell gjennomgang av mulige 
virkninger for tiltakene, der det er skilt mellom anleggsfase og driftsfase etter ferdigstilling av prosjektet. 

Dernest vurderes virkning og konsekvens for de planlagte tiltakene. Virkninger i anleggsfasen vurderes 

separat til slutt.    
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for 

influensområdet uten det aktuelle tiltaket. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede 

er påvirket av tekniske inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på 
tidspunkt for utarbeidelse av konsekvensvurderingen.   

 

Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange 
sammenhenger. Kunnskapen om negative virkninger på naturmangfold forårsaket av klimaendringer er 

noe begrenset og usikker. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og 

biologisk mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel 

årsnedbør og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. 
Disse viser høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet.  

 

Videre har reduserte utslipp av svovel i Europa medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge 
har avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret 

vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i 

uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det akvatiske miljøet med gjenhenting 
av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann viser en klar 

positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009). Denne utviklingen 

ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo.  

 
En fortsatt økning i sommertemperatur i vannet langs kysten, vil sannsynligvis kunne medføre store 

endringer i utbredelse av flere marine arter. Trenden fra de siste tiårene, der f.eks. bestanden av 

sukkertare langs Vestlandskysten stedvis har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk 
nedgang, samt en økning av sørlige rødalgearter, vil sannsynligvis fortsette. I et lengre perspektiv vil 

klimaendringer ved økt temperatur kunne ha liten negativ virkning for marint biologisk mangfold.  

 

Det er ikke ventet noen særlig endring for fiskeri og havbruk utover det som gjelder generelt for marint 
naturmangfold, men det kan ikke utelukkes at økende temperaturer kan ha en negativ virkning for flere 

fiskeslag sin gytesuksess på våre breddegrader.  

 
Det aktuelle tiltaket omfatter en utvidelse av eksisterende næringspark i området. Det antas at 

virksomheten knyttet til næringsparken vil ha små negative virkninger for naturmangfoldet i fremtiden, 

selv uten planlagt utvidelse. Vi kjenner ikke til andre tiltak som planlegges i influensområdet i nær 
fremtid. 0-alternativet vurderes samlet å ha liten negativ konsekvens (-) for naturmangfold og 

naturressurser knyttet til influensområdet. 
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GENERELT OM VIRKNINGER AV UTBYGGING 

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: 
•  Anleggstrafikk og tilhørende støy i områdene  

•  Aktivering av stedegne finsedimenter og risiko for spredning av finstoff og eventuelle miljøgifter 

•  Skader ved undervannsprengninger 

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

• Arealbeslag –  tap av leveområde  

• Arealbeslag – etablering av nye habitat og korridorer 
• Endret strøm- og vannutskiftningsforhold 

 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

Her vurderes virkninger i driftsfasen, mer eller mindre permanente virkninger. 
 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

I sørlige del av planområdet er av det avsatt et større areal til industriformål. Dette kan medføre at deler 

av kystlyngheia Gangstømarka blir ødelagt. Slik planene foreligger vil ikke furuskogen på Ljøsneset bli 

berørt. Dette området er avsatt til grøntareal i planen. Siden en naturtypelokalitet trolig blir sterkt 
redusert som følge av planene vurderes virkningen å være middels negativ.  

 

• Stor verdi og middels negativ virkning vil ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) for 

naturtyper på land og i ferskvann 

 

NATURTYPER I SJØ 

I nordlige deler av planområdet og i sørøst er det planlagt å fylle ut i sjø for etablering av industri- og 
kaiområder. Generelt vil arealbeslag i sjø føre til at områder med sedimentbunn blir fullstendig endret. 

Arealbeslag i områder med hardbunn og tareskog vil fra 0-30 meter dyp kunne rekoloniseres av alger 

og tare etter 5-10 år. 

 
Arealbeslag i sjø vil ha ulik påvirkning på verdifulle naturtyper i planområdet. For større 

kamskjellforekomster er det stipulert at 173 dekar av et samlet naturtypeområde på 88316 dekar vil 

kunne bli påvirket. Arealbeslaget er ubetydelig. For stortareforekomsten Nåla (lok. nr. 6, tabell 6) er det 
ingen arealbeslag. Deler av skjellsandforekomstene, øst for Oksneset vil mulig gå tapt og utgjør 8,3 

dekar av 115. Påvirkningen på det samlede naturtypeområdet av skjellsandforekomster er lite. Det er 

knyttet liten negativ virkning for større kamskjellforekomster, skjellsandforekomster og stortareskog.  
For sukkertareskog vil store deler av det samlede naturtypeområdet gå tapt ved arealbeslag, omtrent 40 

av 100 dekar. Arealbeslag i sjø vil ha middels negativ virkning på sukkertareskog.  

Tabell 6. Oversikt over stipulert arealbeslag på verdifulle naturtyper i planområdet og påvirkning på 

naturtyper (veileder 02:2013 rev 2015). Se tabell 4 for naturtypelokaliteter.  

Naturtypelokalitet Naturtypeareal Arealbeslag % areal etter vekting Påvirkning 

4. Kamskjellforekomst 88316 daa 173 daa 0,5 Upåvirket 

5. Skjellsandforekomst 115 daa 8,3 daa 14  Beskjeden grad 

6. Stortareskog 132 daa Ingen - Upåvirket 

7. Sukkertareskog 100 daa 40 daa 80 Areal halvert 
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Arealbeslag i sjø vil ha ubetydelig påvirkning på strøm og utskiftingsforhold i kystvannforekomsten 

Hjeltefjorden. Den mest betydningsfulle endringen av strøm og utskiftingsforhold lokalt har allerede 
skjedd i forbindelse med utfylling og avstenging av Ljøsøysundet på et tidligere tidspunkt. En videre 

utfylling her vil ikke være av betydning. Utfyllingsområdene øst og sør for Ljøsøy, samt øst for 

Ljøsøyneset følger landkonturene og vil dermed ikke føre til lokalt endrete fysiske forhold av betydning.  
 

• Stor verdi og middels negativ virkning vil ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) for 

naturtyper i sjø 

 

 

VILTOMRÅDER 

Generelt vil arealbeslag medføre tap av mulige leveområder for ulike viltarter. Det avgrensete 

funksjonsområdet på Ljøsneset vil imidlertid ikke bli berørt av planene. Utbyggingen vil skape barrierer 

i terrenget og flere av trekkvegene vil bli berørt. Samlet vurderes tiltaket å ha liten til middels negativ 

virkning for viltområder.  
 

• Middels verdi og liten til middels negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for 

viltområder 

 
 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Det er ikke planlagt direkte arealbeslag i noen av innsjøene innenfor planavgrensningen, men det interne 

vegnettet er planlagt nær både Hellevatnet, Ljøsnesvatnet og de to navnløse innsjøene som renner ut i 

Kobbevågen. Når vegene er etablert kan det forventes noe tilrenning av forurensing og salt fra 
veitrafikken. Dette er ventet å være svært lite og virkningen vurderes som ubetydelig. Utløpsbekken fra 

Ljøsnesvatnet skal krysses av veg, men så lenge vanngjennomstrømningen opprettholdes, vil ikke dette 

ha negativ virkning for bekken på lang sikt. Det er anleggsarbeidet som gir størst risiko for negative 
virkninger og dette omtales i eget kapittel.   

 

• Middels verdi og ingen virkning vil ha ubetydelig konsekvens (0) for funksjonsområder for fisk 

og andre ferskvannsarter 

 

 

ARTSFOREKOMSTER 

En eventuell utvidelse av næringsparken vil redusere områder som flere rødlistede fuglearter trolig 
nytter til næringssøk. Det er ikke kjent at noen disse har hekkelokaliteter innenfor tiltaksområdet. De 

rødlistede fugleartene vil fortsatt ha god tilgang på næringsområder etter utbygging og drift. Det samme 

gjelder for oterne, som trolig streifer langs kysten for næringssøk. Tiltaket vil ikke medføre arealbeslag 

av artsforekomsten unntatt offentlighet. Det er ikke planlagt inngrep i innsjøene med ål. 
 

I Kobbavågen er det planlagt en vei som krysser ytre deler av vågen og det er i planen skissert bro eller 

kulvert for å sikre gjennomstrømning til vågen. Forekomstene av flatøsters i Kobbavågen vil ikke bli 
negativt påvirket av tiltaket så lenge gjennomstrømming til Kobbavågen opprettholdes. Det tas 

utgangspunkt i at gjennomstrømming opprettholdes og tiltaket vil dermed ha ingen negativ virkning for 

flatøsters. 
 

• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for artsforekomster 
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FISKERI OG HAVBRUK  

Arealbeslag i sjø er ikke i konflikt med fiskeri og havbruk og en utvidelse av næringsparken vil ikke ha 

negativ virkning.  

 

• Middels verdi og liten virkning gir liten konsekvens (-) for fiskeri og havbruk 
 

 

SAMLET VURDERING 

Utviding av næringsområdet er vurdert å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) for naturtyper 

på land og for naturtyper i sjø. For både viltområder og artsforekomster vil tiltaket ha liten negativ 
virkning (-). For funksjonsområde for fisk, samt fiskeri og havbruk er det ikke ventet negative virkninger 

og vil ha ubetydelig konsekvens (0). En tabellarisk oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for 

hvert deltema er vist i tabell 7. 

 

Tabell 7.  Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av planlagt utvidelse av Kollsnes 

næringspark i Øygarden kommune.  

Fagtema 
Verdi Virkning 

 Konsekvens Liten Middels Stor Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  

   Negativ positiv 

Naturtyper på 
land 

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

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

              

Middels til stor 

negativ (--/---) 

Viltområder 
----------------------- 

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

                          
Liten negativ (-) 

Funksj. for fisk 
----------------------- 

   

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

   
Ubetydelig (0) 

Naturtyper i sjø 
----------------------- 

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

              

Middels til stor 

negativ (--/---) 

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

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

                               
Liten negativ (-) 

Fiskeri og 
havbruk 

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

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

                                            
Ubetydelig (0) 
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VIRKNING OG KONSEKVENS I ANLEGGSFASEN 

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

tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og 
driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form 

av økt trafikk, utfylling, grave- og sprengningsarbeid.  

 

STØY OG TRAFIKK 

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

rovfuglarter, er svært følsomme for forstyrrelser. Det er støy og trafikk i næringsområdet i dag og 

anleggsarbeid vil føre til en betydelig økning i støynivået.  
 

SPRENGNINGSARBEIDER 

Undervannsprengning kan føre til direkte skadevirkning på fisk (Johnsen m.fl. 1994) i nærområdet og 

til atferdsendring av fisk i større avstand. 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 nedsatt 
sykdomsresistens. Lyden kan også føre til fluktreaksjoner, endret svømmeaktivitet, endret stimadferd 

eller økt oksygenopptak og energiforbruk (Norconsult 2015). 

 
Partikler som tilføres vannmassene i forbindelse med gjennomføring av tiltak 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. Det er ingen 

gyteområder i nærområdet, men matfiskanlegget Ljøsøy N ligger vel 500 meter nord for planlagt utfylt 
område i Ljøsøsysundet, og anlegget Gardskråneset ligger omtrent 1,1 km sør for Ljøneset. 

Undersøkelser (Norconsult 2015, Nordlandsforskning, 2004) viser at det er negative skadevirkninger på 

fisk tilknyttet sprengningsarbeid og for å være på den sikre siden er det ikke anbefalt å utføre denne type 
arbeid mens det er produksjon av fisk på lokaliteten nord for Ljøsøysundet, Ljøsøy N. Det vurderes som 

lite problematisk for matfiskanlegget sør for Ljøneset på grunn av stor avstand.  Virkning for fisk og 

andre marine organismer vurderes som liten negativ. 
 

AVRENNING TIL VASSDRAG OG SJØ 

Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan generelt resultere i tilførsler 

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

foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever 
i vannet. Delen som foreligger som ammoniakk, er avhengig av forholdet mellom temperatur og pH.  

 

Deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester. De mest 
finpartikulære fragmentene vil kunne bli spredt til innsjø, myr, våtmark og i sjø horisontalt og vertikalt 

over lange distanser. Partikler fra sprengstein er nydannede og dermed uslipte, kantete og flisete. Dette 

kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv. 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). Skarpe partikler trenger gjennom epitel og slimlag hos fisk, 

filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk forårsaker dette slimutsondring og kan i ekstreme tilfeller føre 

til dødelige skader på gjellene. Partiklene kan også slipe bort påvekstalger på elvebunnen og redusere 
næringsgrunnlaget for bunndyr.  
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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. Virkning med avrenning er midlertidig og er vurdert som liten negativ for naturmangfold. I 

sjø vil fortynningseffekten være høy i mesteparten av planområdet. I forbindelse med anleggsarbeid og 

utfylling nord i Ljøsysundet bør en forhindre mest mulig avrenning til sjø slik at det ikke fører til 
negative virkninger for fisk i matfisklokaliteten Ljøsøy N. Best er det om arbeidet kan utføres når det 

ikke er produksjon på lokaliteten. Det vurderes ellers som lite problematisk for annen fisk som kan 

forflytte seg. 

 
I avrenningen fra sprengsteindeponier vil det ofte også være oljerester fra boresøl og sprengstoffrester, 

som kan ha direkte eller langsiktige skadevirkninger på det akvatiske miljøet. Avrenning fra deponier 

vil være mest uttalt i anleggsfasen, men avrenning kan forekomme i relativt lang tid etter at deponiene 
er etablert, og i områder med store deponi og små vassdrag der det er liten fortynning er avrenning å 

betrakte som en langvarig virkning. 

 

SPREDNING I SJØ 

Ved utfylling i sjø vil stedegent sediment kunne spres over større distanser og dersom dette er forurenset 
vil det kunne ha negative virkninger. Det er utarbeidet en risikovurdering av sediment i tiltaksområder 

i sjø (Haugsøen & Eilertsen 2017). Sedimentet bestod i hovedsak av sand og skjellsand, foruten i 

Ljøsøysundet hvor det var større grad av finsediment. Det var lave konsentrasjoner av miljøgifter i 
sedimentet, foruten enkelte forbindelser av PAH som var forhøyet. Risikoen for spredning av miljøgifter 

som fører til negative virkninger på marint naturmangfold vurderes som liten.  

 
Sedimentet i Ljøsøysundet er i større grad finsediment og vil ved utfyllingsarbeid kunne virvles opp og 

spres mot nord. Som nevnt ovenfor bør en forhindre spredning av stedegent finsediment for å hindre 

negative virkninger for fisk i matfisklokaliteten Ljøsøy N.  

 
 

 

 
 



Rådgivende Biologer AS 37 Rapport 2535 

AVBØTENDE TILTAK 

Det er ikke avklart hvilke tiltak som planlegges innenfor planområdet, og det er derfor vanskelig å 

foreslå konkrete avbøtende tiltak. Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative 
konsekvensene og virke avbøtende med hensyn til marint naturmangfold.  

 

TIDSAVGRENSET ANLEGGSARBEID 

Det er knyttet noe støy og trafikk til næringsområdet i dag, men anleggsarbeidet vil medføre betydelig 

økning i støynivået i denne perioden. For å ta hensyn til artsforekomsten unntatt offentlighet, bør det 
ikke utføres anleggsarbeid, og særlig sprenging, i perioden mars-mai.   

 

HINDRE FORURENSING AV VASSDRAG 

Det er viktig at tiltakshaver gjennom hele anleggsarbeidet sikrer at vassdragene ikke forurenses.  
Eventuelle avløp bør ikke føres direkte til vassdrag men gå via sedimenteringsdammer. Dersom man 

kan lede vann bort fra anleggsområdet, slik at risikoen for tilrenning reduseres, er dette gjerne det mest 

effektive tiltaket. Noen ganger vil det settes større krav til konsentrasjonene av partikkelutslipp enn det 

som er realistisk å få til med sedimenteringsdammer. Det vil da være aktuelt å bygge ut med flere 
rensetrinn som filtrering og/eller utfellingsteknikker (for eksempel sandfilter, felling, syklon). Man bør 

begrense direkte arealbeslag i vassdragene så langt det lar seg gjøre.  

 

BEGRENSET SPRENGINGSARBEID 

Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en gjennomføre undervannssprenginger med tildekket og 

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.  
 

BOBLEGARDIN 

Boblegardin kan brukes for å ytterligere begrense skadevirkningen av trykkbølger i vannet, men nytten 

av boblegardin er trolig begrenset til de mest beskyttede områdene i planområdet og suksess vil være 
avhengig av strøm og værforhold. 
 

SILTGARDIN 

Bruk av siltgardin under anleggsarbeid kan redusere spredning av finstoff. Det er imidlertid høyst 

usikkert hvor godt det lar seg gjøre å bruke siltgardin i et eksponert sjøområde som Hjeltefjorden. 
Sjøområdet i Ljøsøsysundet som er planlagt fylt ut er mest beskyttet og vil være det mest 

hensiktsmessige stedet å benytte siltgardin. Utfylling og sprengningsarbeid i dette området bør utføres 

når det ikke er produksjon av fisk i matfiskanlegget Ljøsøy N (lokalitetsnummer 14435) til Blom 
Fiskeoppdrett AS. Anleggsarbeid bør utføres i perioder hvor det er brakklegging på lokaliteten.  
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 

langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for de fleste temaene som er omhandlet i denne 

konsekvensutredningen (§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. 

Naturmangfoldloven gir imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk 

mangfold og mangfoldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden 

konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vises det til en egen diskusjon 
av dette i kapittelet om «usikkerhet».  

 

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10) 

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

vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Det aktuelle tiltaksområdet er noe påvirket av 
eksisterende inngrep og en utvidelse av næringsområdet vil medføre økt belastning på økosystemet, 

hovedsakelig i form av arealbeslag på land og i sjø. Næringsarealet på land vil kunne skape nye barrierer 

og endre landskapsøkologiske sammenhenger. 
 

Isolert sett vil arealbeslag i sjø fjerne deler av verdifull sukkertareskog, men sannsynligheten for at det 

finnes flere forekomster i planområdet og omegn er stor. To nærliggende oppdrettsanlegg i sjø og et 
landbasert anlegg har utslipp av næringssalter til sjø. Sukkertareskog er rødlistet og sårbar for 

næringssalter og eutrofierende forhold.  Samlet sett vil tiltaket, sammen med oppdrettsvirksomhet i 

området føre til økt belastning på forekomster av sukkertareskog. Fra ROV kartleggingen er det tydelig 

eutrofiering på tareskog i ytre deler av Ljøsysundet, i kort avstand til matfiskanlegget Ljøsøy N.  
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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).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser i august 2017. 
Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under feltundersøkelsene. Det var i stor 

grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet på land og i sjø i tiltaks- og influensområdet.  

Områder for detaljkartlegging med ROV var begrenset til tiltaksområdene i sjø og hvor det var 

sannsynlig å finne verdifullt naturmangfold. Det er usikkerhet i avgrensingen av tareskogsforekomster 
i området. Hele området ble ikke detaljkartlagt og trolig er forekomstene utbredt utenfor tiltaksområdet 

i sjø. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 

mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 
forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerhet i 

enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut. Konsekvensviften vist til i 

metodekapittelet, medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større 
usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. For 

biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirkning og 

grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens. For å 

redusere usikkerhet i tilfeller med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har vi 
generelt valgt å vurdere virkning «strengt». Dette vil sikre en forvaltning som skal unngå vesentlig skade 

på naturmangfoldet etter «føre-var-prinsippet», og er særlig viktig der det er snakk om biologisk 

mangfold med stor verdi. Det er knyttet noe usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens i 
denne rapporten. Dette skyldes at endelige planer for tiltaket ikke er utarbeidet.  

 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på feltundersøkelser av tiltaksområdet i 2017. 

Datagrunnlaget vurderes for de fleste deltemaene som godt. Det vurderes å ikke være behov for 

ytterligere undersøkelser innenfor planavgrensningen.  
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