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FORORD 

Kversøy Invest AS ønsker å utvikle et næringsområde for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for 
laks og annen oppdrettstilknyttet næringsvirksomhet på Mjømna i Gulen kommune. A/STAB er 
utførende plankonsulent for reguleringsplanen. På oppdrag for Kversøy Invest AS har Rådgivende 
Biologer AS utarbeidet en konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser. Rapporten har til 
hensikt å oppfylle de krav som forvaltningsmyndighetene stiller til dokumentasjon av biologisk 
mangfold og vurdering av konsekvenser ved utbygging. 
 
Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning, Mette Eilertsen og Hilde Haugsøen er M.Sc i 
marin biodiversitet og Bjart Are Hellen er cand. scient i ferskvannsøkologi. Rådgivende Biologer AS 
har de siste årene utarbeidet over 400 konsekvensvurderinger 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, Linn Eilertsen og Bjart Are Hellen den 10. og 11. 
august 2017.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Frode Kversøy ved Kversøy Invest AS for oppdraget og Ingvill Osland 
ved A/STAB for godt samarbeid under utarbeiding av denne konsekvensvurderingen. Takk til Frank 
Viggo Adsen og Håkon Sætre ved ROV AS.  
 

Bergen, 17. oktober 2017 
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SAMMENDRAG 

Eilertsen, M., L. Eilertsen, B. A. Hellen og H. E. Haugsøen 2017. 
Mjåsund Næringspark. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.  
Rådgivende Biologer AS, rapport 2542, 39 sider, ISBN 978-82-8308-416-0. 

 
TILTAKET 

Rådgivende Biologer AS har fått oppdrag i å utarbeide en konsekvensvurdering i forbindelse med 
regulering av Mjåsund Næringspark i Gulen kommune. Kversøy Invest AS ønsker å etablere et 
næringsområde for landbasert oppdrett og andre virksomheter tilknyttet oppdettsnæringen.  Aktuelle 
tiltak vil være etablering av næringsareal til bygg og industri, samt kaianlegg. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det aktuelle tiltaksområdet ligger i et lavereliggende og kystnært område som er preget avvært fattig 
berggrunn. Vegetasjonen er en mosaikk av fuktig lynghei og fattige fastmatte- og løsmattemyrer. 
Området er fra før lite påvirket.  Fjæresonen i planområdet er dominert av bratt hardbunnsfjære med 
forekomst av vanlige alger og fauna. Det bratte landskapet fortsetter nedover i sjøsonen hvor tareskog 
av sukkertare, stortare og noe fingertare dominerer på fjell. I flate partier dominerer sedimentbunn.  
 
VERDIVURDERING 

Naturtyper på land og i ferskvann 

I planområdet er det ikke registrert verdifulle naturtyper på land. I ferskvann er innsjøer og elveløp 
rødlistede naturtyper, begge med status nær truet (NT). Dette innebærer at Mjømnevatnet, Randalsvatnet 
og Midtbøvatnet med tilhørende elver får middels verdi. Naturtyper på land og i ferskvann har middels 
verdi.  
 
Viltområder 
Det er ikke registrert viktige funksjonsområder for vilt. Viltområder har liten verdi.  
 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 
Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet som er aktuelle for uttak av vann er verdifulle 
funksjonsområder. Det er anadrom strekning og registrering av ål (VU) i samtlige innsjøer. 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi.  

 
Naturtyper i sjø 

Det er ikke registrert viktige naturtyper i sjø i planområdet. I influensområdet er det registrert et 
gyteområde for torsk som er lokalt viktig (C-verdi). Fra feltundersøkelser ble det i influensområder 
registrert naturtypene bløtbunnsområder i strandsonen (C-verdi), ålegraseng (C & B-verdi) og 
sukkertareskog (C-verdi) som også er en rødlistet naturtype i kategori sårbar (VU). 
Naturtypelokalitetene er små, men spesielt viktig i tilknytning til gyteområdet for torsk. Naturtyper i sjø 
har stor verdi. 
 
Artsforekomster 

I tiltaks- og influensområdet er det registrert flere rødlistearter av sjøfugl i kategorier fra nær truet (NT) 
til sterkt truet (EN), samt oter (VU) og ål (VU) i Mjømnevatnet.  Fra feltundersøkelser er det registrert 
ål (VU) i samtlige innsjøer, samt muslingene flatøsters (NT) og sandskjell (VU) i influensområdene 
Merkesvågen og Randalsvågen. Artsforekomster har stor verdi. 
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Fiskeri og havbruk 

Det er ingen fiskeri eller havbruksinteresser innenfor planområdet. I influensområdet er det fiskeplass 
med passive redskaper, rekefelt, gytefelt for torsk (C-verdi) og låssettingplass. Fiskeri og havbruk har 
middels verdi. 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Det vil bli aktuelt med uttak av vann og muligens også regulering fra innsjøene Mjømnevatnet, 
Randalsvatnet og Midtbøvatnet og tilhørende elveløp. Siden det ikke er avklart i detalj hvordan 
vassdragene skal utnyttes, vurderes virkningen å være liten negativ. Det forutsettes da elveuttak med 
slipp av minstevannføring. Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  
 
Viltområder 
Det er ikke registrert viktige viltområder i influensområdet.  Tiltaket vil derfor ikke ha virkning for dette 
fagtemaet. Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  
 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 
Med forekomst av anadrom fisk og ål i samtlige innsjøer må det slippes minstevannføring på disse 
elvestrekningene for å redusere negative virkninger på verdifulle funksjonsområder. Uttak av vann fra 
de tre innsjøene Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet vil normalt gi en liten negativ virkning 
selv ved slipp av minstevannføring. Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens 
(-).  
 
Naturtyper i sjø 

Det er ingen viktige naturtyper i tiltaksområdet og arealbeslag har liten negativ virkning på naturtyper i 
sjø. Sterke strømforhold vil sørge for god spredning og høy fortynning av organiske tilførsler. Virkning 
på viktige naturtyper som gyteområde for torsk, ålegraseng, sukkertareskog og bløtbunnsområder i 
strandsonen i influensområdet er vurdert å være liten negativ. Stor verdi og liten negativ virkning gir 
liten negativ konsekvens (-). 
 
Artsforekomster 

Arealbeslag i området har ingen negativ virkning for artsforekomster i planområdet. I forbindelse med 
forekomst av anadrom fisk og ål i Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet må det påregnes krav 
om minstevannføring for å unngå negativ virkning på artsforekomster tilknyttet innsjøene. Stor verdi og 
ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0). 
 
Fiskeri og havbruk 

Arealbeslag har ingen negativ virkning på fiskeri og havbruksinteresser.  Det er heller ikke ventet at 
utslipp fra oppdrettsanlegget vil påvirke gytefelt og rekefelt i nord, eller låssettingplass i sør på grunn 
av avstand til planområdet. Middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0).  
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Samlet vurdering 
Utvikling av Mjåsund næringspark er generelt vurdert å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for 
naturmangfold og naturressurser. Størst negativ virkning er knyttet til eventuelt vannuttak i innsjøene 
og tilførsler fra landbasert oppdrett som kan påvirke nærliggende naturtyper i sjø, men også her er den 
negative virkningen vurdert å være liten. Temaet vil vurderes med høyere detaljnivå i forbindelse med 
konsesjonssøknad til NVE for uttak av vann.  
 

Fagtema 
Verdi Virkning 

 Konsekvens Liten Middels Stor Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  
   Negativ positiv 

Naturtyper på 
land og i 
ferskvann 

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

---------------------------------------------------------- 
                              Liten negativ (-) 

Viltområder 
----------------------- 

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

                                            Ubetydelig (0) 

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

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

                                        
Liten negativ (-) 

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

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

                                Liten negativ (-) 

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

---------------------------------------------------------- 
                               Liten negativ (-) 

Fiskeri og 
havbruk 

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

---------------------------------------------------------- 
                                            Ubetydelig (0) 

 
 
VIRKNING I ANLEGGSFASEN 

Det er lite støy og trafikk i planlagt næringsområde i dag og anleggsarbeid vil føre til en betydelig økning 
i støynivået. Det er ikke registrert at rødlistede fugler hekker i området og virkningen av støy og trafikk 
er vurdert å være liten. 
 
Undervannsprengning kan føre til direkte skadevirkning på fisk i nærområdet og til atferdsendring av 
fisk i større avstand. Sprengningsarbeider kan ha liten negativ virkning på gyteområdet for torsk da egg, 
larver og yngel er sårbare. 
 
Anleggsarbeid og utfyllingsarbeid kan medføre avrenning til vassdrag og sjø, samt spredning av 
stedegent sediment i sjø. Dette vil kunne ha negative virkninger for naturmangfold, men virkningen er 
midlertidig og er vurdert å være liten negativ. Risikovurdering av sediment i tiltaksområdet viser til 
ingen risiko ved spredning av sediment. 
 
AVBØTENDE TILTAK 

Det er ikke detaljert 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) 

Planlagt næringspark vil skape nye barrierer på land, men vil i liten grad endre landskapsøkologiske 
sammenhenger. Naturtyper som sukkertareskog og ålegraseng er sårbar for næringssalter og 
eutrofierende forhold og tiltaket vil, sammen med oppdrettsvirksomhet i området, kunne føre til en liten 
økt belastning på naturtyper i sjø. Det aktuelle tiltaksområdet er lite påvirket av eksisterende inngrep og 
en realisering av Mjåsund næringspark vil medføre økt belastning på økosystemet. 
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MJÅSUND NÆRINGSPARK 

Det er planer om å utvikle et næringsområde for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks og 
annen oppdrettsrelatert næringsvirksomhet på Mjømna i Gulen kommune (figur 1). Planområdet er på 
411,3 daa. Det er planlagt flere bygg til produksjon og kontor tilknyttet landbasert oppdrettsanlegg og 
en dypvannskai. Etablering av dypvannskai vil medføre arealbeslag på vel 9 daa i sjø. I resten av 
planområdet er det ønske om å regulere areal til etablering av annen næringsvirksomhet som for 
eksempel lager og fiske- og foredlingsindustri. 
 
Firda Seafood Group AS planlegger å etablere landbasert oppdrettsanlegg (RAS) med både bruk av 
ferskvann og saltvann innenfor Mjåsund Næringspark. I den forbindelse er det planlagt uttak av vann 
fra Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet på 2-3000 l/min. Vannbruken er planlagt til et middel 
forbruk på 50 l/s ferskvann og 50 l/s sjøvann (3m³/min). Innsjøene er ikke regulert inn i planen, men er 
naturlig å vurdere sammen med tiltak i planområdet. 
 

 
Figur 1. Skisse over planområdet. Planprogram utarbeidet av A/STAB. 
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Det foreligger to alternativer for utbygging av planområdet. Alternativ 1 har større grad av arealbeslag 
i nordøstlige deler av planområdet på land. Tiltak i sjø er likt for begge alternativer (figur 2).  
 

 
 

 
 
Figur 2. Foreløpig skisse for planlagte tiltak i planområdet for Mjåsund Næringspark. Øverst: 
Alternativ 1. Nederst: Alternativ 2. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

PLANPROGRAM 
Det er utarbeidet et planprogram i forbindelse med reguleringsplan for Mjåsund Næringspark og planen 
er av en slik størrelse at tiltak skal konsekvensvurderes. Planprogrammet viser til utredningsbehov for 
naturmangfold og naturressurser, med fokus på blant annet naturtyper, rødlistearter, forurensing i sjø, 
virkning av vannuttak i vassdrag og konflikt med fiskeriinteresser. 
 
Planarbeidet har som fokus å avklare arealbruk og direkte arealbeslag for utvikling av Mjåsund 
Næringspark, men også virkninger av vannuttak fra aktuelle innsjøer, selv om de ikke er inkludert i 
planområdet. Det foreligger på dette tidspunkt få detaljer rundt vannbruk til fremtidig landbasert 
oppdrett og det er gjort en overordnet vurdering av virkning og konsekvens av vannuttak for de aktuelle 
innsjøene. Temaet vil vurderes med høyere detaljnivå som en del av konsesjonssøknad til NVE om bruk 
av vann. Denne konsekvensvurderingen vil kunne ligge til grunn for søknaden.  
 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 
Denne konsekvensvurderingen baserer seg på eksisterende kunnskapsgrunnlag og fra feltundersøkelser 
på land, i ferskvann og i sjø. Tiltaks- og influensområder ble undersøkt den 10. og 11. august 2017 av 
Mette Eilertsen, Linn Eilertsen og Bjart Are Hellen. Det var til tider mye nedbør og vind 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 (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 

 

 FELTUNDERSØKELSER 

Planområdet på land, og innsjøene Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet med elveløp og utløp 
til sjø ble befart til fots. Det ble utført elektrofiske i elv og bekkutløp til innsjøene. All fisk som ble 
fanget ble artsbestemt, lengdemålt og satt tilbake i elvene.  
 
For kartlegging av marint naturmangfold ble fjæresonen og øvre del av sjøsonen befart vha. fridykking, 
samt at det ble benyttet en ROV (videokartlegging) i dypere deler av sjøsonen. ROV arbeid ble utført i 
samarbeid med firmaet ROV AS den 11. august 2017. Det ble kjørt transekter i tiltaksområdet ved 
Kversøy kai, samt i mulige influensområder som Merkesvågen, Trollevika og Steinevikneset (figur 3, 
vedlegg 1). Andre områder som ble befart er Randalsvågen og nord for Steinevikneset. Det var noe 
vanskelige arbeidsforhold da dårlig vær førte til mye vind (9-11 m/s), nedbør og redusert sikt i sjø. 
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. 
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Figur 3. Plassering av ROV-transekt i tiltaks- og influensområdet til Mjåsund Næringspark 
(kartgrunnlag: http://kart.fiskeridir.no).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1

T4

T3

T2

Randalsvågen

Steineviksneset

Kversøy kai

Trollevika

Mjåsundet

Merkesvågen

http://kart.fiskeridir.no/
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VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens 
Vegvesen sin Håndbok V172 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangs-måten er 
utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer 
sammenlignbare.  
 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
 Liten                Middels               Stor 

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

 
 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 
(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av 
delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir vurdert 
langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 4). 

 
 
Figur 4. Skala for vurdering av omfang (fra Vegdirektoratet 2014). 

 
 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til null-alternativet. 
Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 
konsekvens (figur 5).  
 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 
er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten er å 
få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 
rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 
fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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Figur 5. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden finnes 
ved sammenstilling av verdi og omfang (fra 
Vegdirektoratet 2014). 

  

KRITERIER FOR VERDISETTING  
Kriterier for verdisetting er oppsummert i tabell 2. Nedenfor er det gitt noe mer utfyllende informasjon 
om enkelte av fagtemaene.  
 
NATURMANGFOLD 

For temaet naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin veileder V172 om konsekvens-
analyser. Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 
marine (brakkvann og sjø) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. 
Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer: Landskapsnivå, lokalitetsnivå og enkelt-
forekomster. I denne utredningen er det lagt vekt på å kartlegge og vurdere naturmangfoldet på 
landskaps- og lokalitetsnivå, men enkeltforekomster er også tatt med, med fokus på rødlistearter.  
 
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 naturtyper som er rødlistet (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 2. Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
 
 
 
 
 
 

http://www.artsdatabanken.no/naturinorge.no)
http://www.artsdatabanken.no/
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Tabell 2. 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. Tiltaksområdet for dette prosjektet omfatter de arealene som blir direkte 
berørt i forbindelse med arealbeslag på land og i sjø, utslipp til resipienten, samt eventuelle foreløpige 
riggområder for anleggsvirksomhet.  
 
Influensområdet for biologisk mangfold på land vil i stor grad tilsvare tiltaksområdet for stedbundne 
arter, 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 større. 
 
For marint biologisk mangfold og naturressurser vil influensområdet kunne være svært ulik, avhengig 
av hvilke påvirkninger og hvilke organismegrupper som vurderes. En utfylling i sjø vil påvirke 
naturmangfoldet i tiltaksområdet, men utenfor dette området vil forholdene være tilnærmet uendret. 
Midlertidige effekter på bunnfauna og -flora ved nedslamming er normalt avgrenset til omtrent 250-500 
m, men vil kunne variere betydelig avhengig av lokale strøm og utskiftningsforhold. Undervanns-
sprengning kan ha virkninger på adferd av fisk eller sjøfugl i avstand på opp til 2-3 km. 
 
Influensområdet er i tillegg hvor en kan ha påvirkning av driften av oppdrettsanlegg, med hovedvekt på 
spredning av næringsstoff i vannmasser. Spredning av næringsstoff er avhengig av strømforholdene i 
området, men vil generelt avgrenses til 1000 – 1500 m fra for eksempel et matfiskanlegg (Husa et al. 
2016).  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet ligger på Mjømna i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Mjømna er en øy på ca. 10,2 km2 
med rundt 60 faste innbyggere, i luftlinje knappe 6 mil nord for Bergen. Planområdet går langs øyens 
østkyst (ca. 740 m luftlinje; 1,2 km kystlinje), og blir avgrenset av Fv 4, Byrknesveien, i sør og går 
delvis inn i Mjømnevatnet i vest og ut mot kystvannforekomsten Kvitnesosen i øst. Innsjøer hvor det 
planlegges uttak av vann er Mjømnevatnet, samt i Randalsvatnet og Midtbøvatnet som ligger på 
Sandøya, rett øst for Mjømna (figur 6 og figur 19).  
 

Figur 6. Planavgrensning (rød linje) av Mjåsund Næringspark.  

NATURGRUNNLAGET 

Tiltaks- og influensområdet omfatter et lavereliggende og kystnært område. Klimaet i området er preget 
av milde vintre og relativt kjølige somre. Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 2285 mm. 
Sommertemperaturen ligger i snitt på 13,4°C i juli. Februar er kaldeste måned med middeltemperatur 
på 1,0°C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 6,9 °C. Værdata er hentet fra perioden 1961-
1990 fra Eivindvik (eKlima). Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og 
varierer mye både fra sør til nord og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for 
inndelingen i vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner. Influensområdet ligger i boreonemoral 
vegetasjonssone (Moen 1998). Her er det typisk med edelløvskoger med varmekrevende arter i 
solvendte lier med godt jordsmonn.  
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Figur 7. Løsmasser ved planområdet (rød linje). Kartgrunnlag tatt fra www.ngu.no/ 

 
Figur 8. Markslag innenfor planområdet. Hovedsakelig åpen fastmark og myr. Kartgrunnlag tatt fra 
www.ngu.no/arealis 

Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger vegetasjons-
seksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste 
klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, vintermild 
underseksjon (O3t), som karakteriseres av planteliv som er særlig frostømfintlig (f. eks. purpurlynghei). 

http://www.ngu.no/arealis
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Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis. Gneis er en næringsfattig bergart som forvitrer 
langsomt, noe som gir lite grunnlag for frodig vegetasjon. De lokale løsmassene er for det meste meget 
tynt/bart fjell. På den østre enden av Mjømnevatnet finnes det torv og myr. Løsmassene ved 
Mjåsundbrua er en tynn moreneavsetning (figur 7). Landskapet består hovedsakelig av åpen fastmark, 
ikke tresatt myr og hav (figur 8). 
 

GENERELLE TREKK I TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Land og ferskvann 
 
Tiltaks- og influensområdet på land er preget av en svært fattig berggrunn, med skrinn mark og åpne 
bergflater (figur 9). Vegetasjonen er en mosaikk av fuktig lynghei (H3 i Fremstad 1997) og fattige 
fastmatte- og løsmattemyrer (K3 og K4). Typiske arter i feltsjiktet er blåtopp, røsslyng, klokkelyng, 
blåbær, pors, rome, bjønnskjegg og bjønnkam. Det er noe einer i busksjiktet og små oppslag av bjørk 
og furu. 
 

  
Figur 9. Åpne bergflater og lyngheivegetasjon innenfor planavgrensingen (t.v.), fattige myrpartier inntil 
Mjømnevatnet (t.h.).  

Mjømnevatnet (NVE nr. 25939) ligger 24 moh. og er 0,13 km² stort, der utløpselven renner ut i 
Kvernevågen. Nedbørsfeltet er 1,11 km m², og omkretsen på innsjøen er 4000 m. Innsjøen blir brukt 
som drikkevannsforsyning, og det er en demning i utløpet.  
 
Det er to mindre innløp i nord, det største som har et nedbørfelt på 0,4 km² ble elektrofisket den 10. 
august 2017 uten at det ble fanget fisk (figur 10). Det er ikke gyteforhold i elven, og elven går 
sannsynligvis tørr i perioder med liten nedbør. Det ble fisket langs demningen i utløpet på oppsiden, og  
det ble ikke fanget fisk, men like nedenfor demningen ble det fanget en ål. I utløpselven ble det fanget 
en ørret på 7,5 cm 50 m nedenfor dammen. Det ble observert ytterligere en ørret på strekningen ned til 
elven som går under fylkesveien.  
 
Nederst mot sjøen er det mulig for sjøørret å vandre opp. Det er oppvandringshinder 140 meter fra sjøen. 
Elven er 1,3 meter bred og samlet anadromt areal er på ca. 250 m². Det ble fisket på en strekning på ca. 
10 meter og det ble fanget 9 aure mellom 5,7 og 12,6 cm, det ble også observert ål. Elven har brukbare 
gyteforhold og produserer trolig noe sjøørretsmolt, men har ikke en egen sjøørretbestand. Samlet 
smoltproduksjon på den anadrome strekningen vil være på mindre enn 50 smolt per år. 
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Figur 10. Øverst: Mjømnevatnet. Innløp i nord, bekken/siget er uten gyteforhold (t.v.). I utløpet er 
det stengt med dam, det er flere sprekker i dammen som kan gjøre det mulig for fisk å vandre gjennom 
(t.h.) Nederst: Demning (t.v.) og utløpsbekken ned mot fylkesveien (t.h.). 

Randalsvatnet (NVE nr. 25937) ligger 19 moh. og er 0,08 km² stort. Nedbørsfeltet er 3,37 km² og 
omkretsen på innsjøen er 2000 m. Utløpselven møter elven fra Midtbøvatnet ca. 100 meter før utløpet 
til sjø i Randalsvågen. 
 
Det er tre innløpsbekker der innløpsbekken i sør har et nedbørfelt på 0,6 km². Det er mulig for fisk å 
vandre ca. 350 meter oppover denne bekken. Det ble observert ungfisk av ørret opp til 300 meter opp i 
bekken. På de nederste 15 meteren er det et fall på ca. 3 meter ned mot innsjøen, men det er 
oppvandringsmuligheter for ørret på dette partiet. Ved elektrofiske på et areal på 15 m² ble det fanget 
18 ørret, det ble ikke observert ål (figur 11). 
 
I innløpsbekken fra øst som kommer fra Randal kan fisken vandre mange hundre meter oppover. Elven 
har brukbare gyteforhold på noen små områder innimellom, men deler av bunnen er dekket av jord. 
Elven er fra 1-2 meter bred og 0,2 til 1 meter dyp. Et område på 10 m² ble elektrofisket i nedre del av 
elven, og det ble fanget 8 ørret fra 5,2 til 10,8 cm, samt at det ble observert en ål.  
 
I innløpet i nord som kommer fra Vassvikdalen, kan også ørreten vandre mange hundre meter oppover. 
Gyteforholdene er relativt begrenset, men mindre områder med brukbare gyteforhold finnes. Ved broen 
ble et område på 15 m² elektrofisket, og det ble fanget fire årsyngel av ørret samt at det ble observert ål. 
 
Utløpsbekken går utfor en foss ca. 60 meter nedstrøms innsjøen, og det er ikke mulig for anadrom fisk 
å vandre opp fossen. Elven har relativt grovt substrat med dårlige gyteforhold. Et areal på 30 m² ble 
elektrofisket, og det ble fanget fem aure mellom 12,8 og 19,7 cm (figur 12), men det ble altså ikke 
fanget årsyngel. I tillegg ble det observert ål og stingsild.  
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Figur 11. Øverst: Randalsvatnet. Innløp i sørøst, bekken er smal og forsvinner flere steder under 
torven (t.v). Innløpet i øst renner relativt slakt, og fisken kan vandre mange 100 meter oppover (t.h.). 
Nederst: Innløpet i nord renner slakt, og har stort sett dårlige gyteforhold (t.v.). I utløpet er substratet 
grovt, og det er dårlige gyteforhold for aure (t.h.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Lengdefordeling for fisk 
fanget i bekkene til og fra 
Randalsvatnet. 
 
 
 
Nedenfor fossen har elven mindre grovt substrat, og her er tidvis gode gyteforhold for aure. Ca. 150 
meter nedstrøms innsjøen ligger det en større lone som er en god standplass for anadrom fisk. På utløpet 
av lonen er det et relativt stort velegnet gyteområde. Videre nedover elven er substratet varierende, men 
små gyteområder finnes innimellom, men det er gode oppvekstforhold for aure på det meste av 
strekningen. Samlet anadromt areal ovenfor samløpet med elven fra Midtbøvatnet er på 1500 m². Dette 
gir en forventet samlet smoltproduksjon på ca. mellom 300 og 400 smolt. 
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Figur 13. Øverst: Elv fra Randalsvatnet, anadrom strekning. Fossen som er oppvandringshinder for 
anadrom fisk (t.v.). Lone som er standplass for stor fisk og har fint gyteområde i utløpet (t.h.).  

 
Midtbøvatnet (NVE nr. 25961) ligger 19 moh. og er 0,18 km² stort. Nedbørsfeltet er 1,5 km² og 
omkretsen på innsjøen er 4400 m. Utløpselven møter elven fra Randalsvatnet ca. 100 meter før utløpet 
til sjø i Randalsvågen (figur 14). 
 

  

 
 
 
 
 
Figur 14. Midtbøvatnet. Øverst: Innløp i sørøst, 
bekken er smal og forsvinner flere steder under 
torven. Innløp i nord, bekken/siget er uten 
gyteforhold (t.v.) Utløpsosen fra Midtbøvatnet, 
det er et lite parti med egnet gytesubstrat i 
utløpet (t.h). Høyre: Utløpsbekken fra 
Midtbøvatnet renner store deler av strekningen 
ned under torv og gress. 

 

 

Det er flere mindre innløp, men det er bare i innløpet fra sørøst det er tilstrekkelig stort nedbørfelt til at 
fisk kan gyte. Bekken har et nedbørfelt på ca. 0,5 km². Fisk kan vandre noen hundre meter oppover 
bekken. Elven går delvis under torv, men ligger i noen partier åpen. Det er brukbare gyteforhold i 
bekken. Det ble elektrofisket over et område på til sammen 15 m² den 10. august 2017, og det ble fanget 
ni årsyngel av aure mellom 4,2 og 6,2 cm, samt en ett år gammel aure på 8,8 cm. 
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Utløpsbekken fra Midtbøvatnet har relativt dårlige gyteforhold, men i utløpsosen er det et lite område 
som egner seg. Det ble elektrofisket på flere korte strekninger mellom samløpet med elven fra 
Randalsvantet og utløpet av Midtbøvatnet. Vannføringen var noe høy, elven går delvis under torv, men 
det ble observert noen aure mellom 15 og 25 cm samt at det ble observert noen ål. I utløpsoen fra 
Midtbøvatnet ble det også elektorfisket, ingen fisk ble fanget men det ble observert flere aurer på rundt 
15 cm.  
 
Fjæresone og sjø 
 
Planområdet i sjø ligger i en av de smalere partiene i Mjåsundet, og sjøområdet tilhører 
kystvannforekomsten Kvitnesosen. Fjæresonen i tiltaksområdet er i hovedsak av bratt fjell som ligger 
moderat eksponert til i Mjåsundet (figur 15). Naturtypen fast fjærebelte-bunn (M3) er mest dominerende 
med utforminger som, strandsnegl-blåskjell-rurbunn (M3-9) og blæretangbunn (M3-4). I 
influensområdet ved Randalsvågen er naturtypen grunn marin sedimentbunn (M4) med utforming grunn 
finsedimentbunn (M4-5) dominerende i hele vågen. Bløtbunnsområder er også registrert nord for 
Steinevikneset og i Merkesvågen. Bløtbunnsområdet i Randalsvågen ligger tørt ved fjære og er 
innsnevret ved utløpet, noe som skaper høy fart på tidevannet i det smaleste partiet. Innerst i vågen er 
det ferskvannstilrenning via et bekkeutløp, samt partier med strandeng (T12) langsgående land og mye 
skjellrester og levende blåskjell i ytre deler av Randalsvågen. Vanlige forekommende arter som 
sauetang, spiraltang, blæretang, grisetang, sagtang og trådformede alger av dokke, rekeklo og grønndusk 
er vanlig i fjæresonen. Av fauna er rur, albueskjell, flere arter av strandsnegl mest hyppig i fjæresonen. 
 
I sjøsonen dominerer naturtypene grunn marin fastbunn (M1) med utforming sukkertare-stortareskog 
(M1-3/4) i bratte partier i tiltaksområdet og i grunnområder med fast fjell på østsiden av Mjåsundet, i 
området fra Trollevika til nord ved Steinevikneset. Tareskogen er for det meste tett ned til 15 meters 
dyp hvor det er fastbunn. Tareforekomstene er blandingsskog av sukkertare og stortare med noe 
fingertare. Tareskog dekker store deler av fastbunn ned til 15 meters dyp unntatt de mest bratte partiene, 
og dypere hvor det var mer spredte forekomster. Taren er preget av påvekst av dyr som mosdyr, 
tunikater, posthornmakk og hydroider, samt trådformede alger og ser noe nedslammet og porøs ut.  
Tareskog i områder med moderat bølgeeksponering vil i større grad ha naturlig påvekst på bladet 
(lamina) og virke noe nedslammet enn i områder med høy bølgeeksponering.  
 
På flate partier er naturtyper grunn marin sedimentbunn (M4) med utforming grunn skjellsandbunn (4-
10) mest vanlig (figur 16). I tiltaksområdet er det registrert et mindre område med naturtypen marin 
undervannseng (M7) med vanlig ålegras (Zostera marina). Større forekomster er også registrert i 
Merkesvågen, i områder nord for Trollevika, Randalsvågen og Steinevikneset. Ålegraset er som regel 
tett og velutviklet med mye småfisk og yngel, som bruker dette habitatet som oppvekstområde og 
skjulested.  
 
Andre vanlige forekommende arter i sjøsonen er sagtang, blæretang, grisetang, skolmetang, martaum, 
rødlo, kalkalger, rekeklo, dokke, grøndusk og tarmgrønske. Av fauna er sjønellik, hydroider, sypute, 
vanlig krosstroll, tunikater, hydroider, mosdyr, piggsolstjerne, rødnebb, berggylte, grønngylte og 
kråkebolle vanlig. Flere funn av flatøsters ble registrert i Merkesvågen og Randalsvågen, samt at det ble 
informert av lokalt kjente at det generelt var mye flatøsters innerst i Merkesvågen. Rester av sandskjell 
ble funnet i utløpet til Randalsvågen. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er utført strømmålinger midt i Mjåsundet, rett nordøst for tiltaksområdet i perioden januar-februar 
2017 (Hestenes 2017). På 25 m dyp og ved bunn på 51 meters dyp er det høy strømmfart med en 
gjennomsnittstrøm på henholdsvis 10,2 cm/s og 6,4 cm/s. Dominerernde strømmretning og 
vanntransport går i retning nord-sør. Den høye strømfarten gjenspeiles også i en sedimentundersøkelse 
(B-undersøkelse etter NS9410:2016) i midtre deler av Mjåsundet, nordøst for tiltaksområdet, som viser 
til en naturlig og upåvirket grovkornet skjellsandbunn med grus og stein (Slettebø & Langvatn 2017). 
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Figur 15. Øverst: Fast fjærebelte-bunn i tiltaksområdet ved Kversøy kai. Midten: Bløtbunn i 
Randalsvågen (t.v.), fast fjærebelte-bunn og grunn marin fastbunn nord for Trollevika (t.h.). Nederst: 
sandskjell (t.v.) og flatøsters (t.h.) fra Randalsvågen. 
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Figur 16. Dominerende naturtyper i sjøsonen. Øverst. Blandingsskog av tare i tiltaksområdet på 11 m 
dyp (t.h.). Midten. Ålegraseng sør for Svartetjørnneset med mye yngel på 4 m dyp. Nederst. 
Blandingsskog av tare, med en overvekt av sukkertare ved Steineviksneset på 8 m dyp.  
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Biologisk mangfold på land i kommunen er undersøkt flere ganger. Naturtypekartlegging etter DN 
håndbok 13 av Miljøfaglig Utredning AS ble utført i 2005 (Gaarder 2005) og viltkartlegging samt status 
for viltartene ble utført i 2006 av Norsk Viltkompetanse (Steinsvåg 2006). Det foreligger 
artsregistreringer i Artsdatabanken sitt Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no) i influensområdet. I 
Naturbase (http://kart.naturbase.no/) er det en registrering av marin naturtype i influensområdet. I 
Fiskeridirektoratets kartverktøy er det registrert flere fiskeri og havbruskinteresser i Mjåsundet 
(https://kart.fiskeridir.no/plan). 
 
NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

I planområdet er det ikke registrert verdifulle naturtyper jf. DN-håndbok 13. Hele tiltaksområdet består 
av lyngheivegetasjon og fattigmyr i mosaikk, i likhet med store deler av de ytre øyene i Gulen. Området 
er ikke vurdert å kvalifisere til noen av naturtypene kystlynghei (D07 i DN-håndbok 13) eller kystmyr 
(A08). Kystlynghei er rødlistet og vurdert som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Det er 
imidlertid kun kystlyngheier i hevd eller i tidlig gjengroing som skal registreres som naturtype etter DN-
håndbok 13. Hele området har vært utnyttet til beite tidligere, men beitetrykket er nå sterkt redusert. 
Lyngen i planområdet er storvokst og gammel, og selv om det er forholdsvis lite oppslag av busker og 
trær, er lyngheia vurdert å ikke kvalifisere til naturtypen kystlynghei. Myrpartiene er også for små til å 
kvalifisere til naturtypen kystmyr (< 50 daa.). 
 
Både innsjøer og elveløp er rødlistede naturtyper etter Lindgaard & Henriksen (2011), begge med status 
nær truet (NT). Dette innebærer at Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet med tilhørende elver 
får middels verdi. Naturtyper på land og i ferskvann har middels verdi. 

 
VILTOMRÅDER 

Influensområdet har noe variasjon i habitater, med både lynghei, ferskvann, myr og strandsone som 
mulige leveområder for fugl og vilt. Det er imidlertid ikke registrert viktige viltområder 
(funksjonsområder) i influensområdet, verken av Steinsvåg (2006) eller i Miljødirektoratets Naturbase. 
Artene er for det meste vanlige, men en del er rødlistede og er omtalt i eget avsnitt om artsforekomster. 
Hjort er vanlig i hele influensområdet og her finnes trolig også mink, rødrev, mår, ekorn og røyskatt.  
Ingen viktige funksjonsområder for vilt er registrert og temaet har liten verdi. Viltområder har liten 
verdi. 
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE ARTER I FERSKVANN 

Det er registrert verdifulle funksjonsområder for fisk og arter i ferskvann i innsjøer som er aktuelle for 
vannuttak. Undersøkelser av utløpsbekken fra Mjømnevatnet viser at det kan gå opp anadrom fisk 
(sjøørret) til et naturlig vandringshinder 140 meter fra sjøen. Det er også registreringer av ål (VU jf. 
Henriksen & Hilmo 2015) i Mjømnevatnet. På bakgrunn av anadrom fiskestrekning og forekomst av ål 
har Mjømnevatnet middels verdi. I Innløpet til Randalsvatnet går det opp anadrom fisk til et naturlig 
vandringshinder ca. 60 meter nedenfor innsjøen. Det er også registrert ål i innløpsbekker til 
Randalsvatnet og på bakgrunn av dette har Randalsvatnet middels verdi som funksjonsområde. Ål og 
anadrom fisk går helt opp til Midtbøvatnet og har middels verdi. Funksjonsområder for fisk og arter 
i ferskvann har middels verdi.  
 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
https://kart.fiskeridir.no/plan
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NATURTYPER I SJØ 

I tiltaksområdet er det ikke registrert verdifulle naturtyper i sjø (figur 17). Det er registrert tareskog av 
sukkertare og stortare på bratt berg i tiltaksområdet, men området er for lite til at det blir avgrenset som 
en naturtypelokalitet i henhold til DN håndbok 19. 
 
Fire spesielle naturtyper er registrert i influensområdet, større tareskogsforekomster (I01), 
bløtbunnsområde i strandsonen (I08), ålegraseng (I11) og gyteområde for torsk etter DN håndbok 19. I 
fiskeridirektoratets kartverktøy er det registrert et stort gyteområde for torsk, Gulafjorden, som ligger 1 
km nord for planområdet. Området strekker seg fra Mjåsundet i sør, opp til Eivindvik i nordøst og 
Vatnøyna i vest. Gyteområdet er verifisert av Havforskningsinstituttet i 2016 og er vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi) med middels eggtetthet og retensjon. Gyteområdet har middels verdi.  
 
Fra feltundersøkelser er det registrert naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen (I08) i Randalsvågen, 
nord for Svartetjørnneset og i Merkesvågen (figur 17). Bløtbunnsområdet i Randalsvågen er omtrent 17 
daa og er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) med middels verdi. De resterende bløtbunnsområdene er 
mye mindre, men vurderes samlet også å være lokalt viktig fordi det er viktige beiteområder for fisk og 
fugl i nær tilknytning til et stort gyteområde.  
 
Tilknyttet bløtbunnsområder i strandsonen eller i grunne områder ble det registrert naturtypen 
ålegraseng (I11). Utenfor Randalsvågen, nord for Trollvika, sør for Svartetjørnneset og i Merkesvågen. 
Ålegrasengene vokser tett og er velutviklet. Den største forekomsten av ålegraseng er i Merkesvågen og 
er avgrenset til vel 5 daa. Nord for Trollevika er der en ålegraseng på 2,5 daa. Ålegrasengene er vurdert 
som viktig (B-verdi) på grunn av nærhet til et stort gytefelt av kysttorsk, da yngel benytter ålegraseng 
som oppvekst- og beiteområde og skjulested. Det ble observert mye yngel i felt. De andre ålegrasengene 
som ble registrert er små (0,6-2,5 daa), men vurderes å være lokalt viktig (C-verdi).  
 
Tareskog dominert av sukkertare er registrert i grunnområdet langs østsiden av Mjåsundet (figur 17). 
Forekomstene er relativt små og oppstykket med et samlet areal på vel 20 daa, men sukkertareskog er 
en rødlistet naturtype i kategori sårbar (VU) og et viktig oppvekstområde for fisk tilknyttet gyteområdet. 
Sukkertareskog i området vurderes som lokalt viktig (C-verdi) og har middels verdi.  
 
På bakgrunn av at influensområdet har flere forekomster av naturtypene sukkertareskog, ålegraseng og 
bløtbunnsområder i strandsonen, i nær tilknytning til et stort gyteområde for torsk, har naturtyper i sjø 
stor verdi. I tillegg er bløtbunnsområder i strandsonen viktig habitat for rødlistearter som flatøsters og 
sandskjell som ble registrert under feltundersøkelsene (se artsforekomster). Naturtyper i sjø har stor 
verdi 

 
ARTSFOREKOMSTER 

Det ble observert ål like nedenfor demningen til Mjømnevatnet, i innløpsbekken fra øst og i nord til 
Randalsvatnet og i utløpsbekken fra Midtbøvatnet på befaringen i august 2017. Ål er rødlistet og vurdert 
som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015). I Artsdatabankens Artskart 
(http://artskart.artsdatabanken.no)  er det også registrert ål i Randalsvatnet og Midtbøvatnet. Det 
foreligger flere observasjoner av rødlistede fuglearter i influensområdet: Svartstrupe, med status sterkt 
truet (EN), er observert ved Mjåsundbrua på Sandøy, ved Midtbøvatnet er det observert storspove (VU), 
fiskemåke (NT; nær truet) og stær (NT). Fiskemåke er også observert i Randalsvågen. Ingen 
hekkelokaliteter for fugl er kjent. Oter (VU) er observert i Mjåsundet, sør for broen.  
 
I bløtbunnsområdet i Merkesvågen og Randalsvågen ble det registrert flatøsters (NT). I følge lokalt 
kjente er det relativt mye flatøsters innerst i Merkesvågen. I Randalsvågen er det funnet rester av 
muslingen sandskjell (VU), som tilsier at arten lever nedgravd i sedimentet i Randalsvågen. Bare 
stedbundne arter er avmerket på kart i figur 17. Artsforekomster har stor verdi. 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 17. Oversikt over naturtyper og artsforekomster i sjø i tiltaks- og influensområdet til Mjåsund 
Næringspark.  

Tabell 3. Forekomster av rødlistearter (jf. Henriksen og Hilmo 2015) i tiltaks- og influensområdet for 
Mjåsund næringspark i Gulen kommune. 

Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Kilde 
Svartstrupe EN (sterkt truet) Mjåsundbrua Artskart 
Fiskemåke NT (Nær truet) Midtbøvatnet, Randalsvågen Artskart 
Storspove VU (Sårbar) Midtbøvatnet Artskart 
Stær NT (Nær truet) Midtbøvatnet Artskart 
Ål VU (Sårbar) Mjømnevatnet, Randalsvatnet, Midtbøvatnet Artskart/RB 
Oter VU (Sårbar) Mjåsund, sør for brua Artskart 
Flatøsters NT (Nær truet) Merkesvågen, Randalsvågen RB 
Sandskjell VU (Sårbar) Randalsvågen RB 
 
 
FISKERI OG HAVBRUK 

Det er ingen fiskeri eller havbruksinteresser innenfor planområdet. I Fiskeridirektoratets kartverktøy 
(www.fiskeridir.no) er det registrert fiskeplass med passive redskaper i influensområdet. Det blir fisket 
etter sei, torsk, lyr, breiflabb, taskekrabbe og hummer i sjøområdet langs hele østre del av Mjømna. Et 
gytefelt for torsk er avmerket vel 1 km nord for tiltaksområdet, samt et rekefelt vel 800 meter fra 
tiltaksområdet. Gytefeltet for torsk er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) med middels verdi. Rekefeltet 
er trolig aktivt i bruk, og rekefelt er viktige marine ressursområder, der gyting foregår og har middels 
verdi. I Nappsvågen sør for Mjåsund er det registrert en låssettingsplass med en avstand på 1,3 km fra 
tiltaksområdet. Fiskeri og havbruk har middels verdi. 

 
 

http://www.fiskeridir.no/
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Figur 18. Kart over fiskeri og havbruk i tiltaks- og influensområdet for Mjåsund Næringspark. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet med tilhørende elveløp, er rødlistede naturtyper og har 
middels verdi. Innsjøene er i tillegg verdifulle funksjonsområder på grunn av anadrom strekning i 
utløpselvene og forekomst av ål (VU). I influensområder i sjø er det flere viktige naturtyper som større 
tareskogsforekomster, ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen. Det er også registrert forekomster av 
rødlisteartene flatøsters (NT) og sandskjell (VU) i Merkesvågen og Randalsvågen. Influensområdet er 
ikke avgrenset siden det varierer svært mye mellom ulike fagtema.   
 

 
Figur 19. Oppsummering av verdier i nærheten av planlagt Mjåsund næringspark. 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 tilslutt.    
 
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 utvikling av en næringspark i et område hvor det er lite inngrep fra før av. 
Vi kjenner ikke til andre tiltak som planlegges i influensområdet i nær fremtid. 0-alternativet vurderes 
samlet å ha ingen negativ konsekvens (0) for naturmangfold og naturressurser knyttet til 
influensområdet.  
 
 
VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

Her omtales virkninger av arealbeslag på land og i sjø i driftsfase, altså mer eller mindre permanente 
arealbeslag, tilførsler fra oppdrettsvirksomheten i driftsfasen og eventuelt uttak av vann i de tre aktuelle 
innsjøene.  
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NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Verdifulle naturtyper i influensområdet er de tre innsjøene Mjømnevatnet, Randalsvatnet og 
Midtbøvatnet og tilhørende elveløp. Den foreslåtte næringsparken vil ikke medføre arealbeslag i noen 
av innsjøene, men det vil bli aktuelt med uttak av vann fra innsjøene og muligens også regulering. Siden 
det ikke er avklart i detalj hvordan vassdragene skal utnyttes, vurderes virkningen å være liten negativ. 
Det forutsettes da elveuttak med slipp av minstevannføring. En eventuell regulering av innsjøene vil gi 
større negativ virkning.   
 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  
 
VILTOMRÅDER  

Det er ikke registrert viktige viltområder i influensområdet.  Tiltaket vil derfor ikke ha virkning for dette 
fagtemaet.  
 
• Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE ARTER I FERSKVANN 

Det er ikke planlagt arealbeslag i delen av Mjømnevatnet som inngår i planområdet, heller ikke 
arealbeslag i umiddelbar nærhet.  
 
Fremtidig bruk av de tre innsjøene Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet til landbasert oppdrett 
er ikke detaljert beskrevet, og på bakgrunn av dette er det vanskelig å vurdere virkning i forhold til 
bruken av vann. Uttak av vann vil normalt gi en liten negativ virkning selv ved slipp av 
minstevannføring. 
 
Imidlertid kan det fastslås at på grunn av forekomst av anadrom fisk på elvestrekningene nedenfor 
Mjømnevatnet og Randalsvatnet samt i hele Midtbøvatnet og forekomst av ål på de nevnte 
elvestrekningene og i Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet elvestrekning, må det slippes 
minstevannføring på disse elvestrekningene for å redusere negative virkninger på verdifulle 
funksjonsområder.  
 
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  
 
NATURTYPER I SJØ 

Det skal fylles i sjø for etablering av kaiområde, øst i planområdet. Arealbeslag vil medføre 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 tiltaksområdet rammer ingen 
viktige naturtypelokaliteter og vil ha liten negativ virkning. Arealbeslag i sjø vil ha ubetydelig 
påvirkning på strøm og utskiftingsforhold i Mjåsundet. Utfylling følger landkonturene og vil dermed 
ikke føre til lokalt endrete fysiske forhold av betydning 
 
Sterke strømforhold i nord og sørgående retning (Hestenes 2017, 25 m dyp) vil sørge for god spredning 
og høy fortynning av organiske tilførsler. Virkning på ålegraseng, tareskogsforekomster og 
bløtbunnsområder i strandsonen i influensområdet er vurdert å være liten negativ. Generelt vet en at 
makroalge- og taresamfunn i kystområde knyttet opp mot oppdrett, det vil si matfiskanlegg i sjø, ikke 
har særlig tegn til overgjødsling, spesielt ved lokaliteter med stor vannutskifting og gode strømforhold 
(Fredriksen mfl. 2011, Husa mfl. 2016). Et landbasert anlegg vil ha høy rensegrad (60-70 %) på utslipp, 
og det er i hovedsak næringssalter og finpartikulært organisk materiale som blir tilført resipienten. Dette 
er veldig begrenset i sammenligning med for eksempel matfiskanlegg i sjø hvor det vil være høy 
belastning av organiske tilførsler. Plassering av utslipp av organiske tilførsler til sjø vil imidlertid være 
viktig. For best mulig spredning og fortynning av tilførsler bør ikke utslippet ligge særlig dypere enn 
terskeldypet ved Mjåsundbrua (25 m). 
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Det er lite kunnskap om oppdrettsvirksomhet har påvirkning på kjønnsmodning, gytevandring eller 
gyteatferd hos torsk i norske farvann (Taranger mfl. 2014), og det er ikke dokumentert at lakseoppdrett 
(matfiskanlegg) påvirker torskens atferd (Karlsen & van der Meeren 2013, Svåsand 2017). De gode 
strømforholdene i Mjåsund sørger for god spredning og fortynning av næringssalt og partikler, og vil 
ikke ha negative virkninger for pelagiske torskeegg og larver i gyteområdet for torsk.  
 
• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i sjø.  
 
ARTSFOREKOMSTER 

Arealbeslag i området har ingen negativ virkning for artsforekomster i planområdet. Ingen negativ 
virkning og stor verdi gir ubetydelig konsekvens. I forbindelse med forekomst av anadrom fisk og ål i 
Mjømnevatnet, Randalsvatnet og Midtbøvatnet må ein ha minstevannføring for å redusere negativ 
virkning på artsforekomster tilknyttet innsjøene. 
 
FISKERI OG HAVBRUK 

Arealbeslag i tiltaksområdet vil ikke ha negativ virkning på fiskeplass med passive redskaper i 
Mjåsundet. Dersom utslipp blir plassert i dette området er det likevel vurdert å ikke ha virkning på 
fiskeriområdet da arealbeslaget vil utgjøre en ubetydelig del av fiskefeltet. Det er heller ikke ventet at 
utslipp fra oppdrettsanlegget vil påvirke gytefelt og rekefelt i nord, eller låssettingplass i sør på grunn 
av avstand til planområdet.  
 
• Middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for fiskeri og havbruk.  
 
SAMLET VURDERING 

Utvikling av Mjåsund næringspark er generelt vurdert å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for 
naturmangfold og naturressurser. Størst negativ virkning er knyttet til eventuelle vannuttak i innsjøene 
og tilførsler fra landbasert oppdrett som kan påvirke nærliggende naturtyper i sjø, men også her er den 
negative virkningen vurdert å være liten. En tabellarisk oppsummering av verdi, virkning og konsekvens 
for hvert deltema er vist i tabell 3.  
 
Tabell 4. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av Mjåsund næringspark. 

Fagtema 
Verdi Virkning 

 Konsekvens Liten Middels Stor Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  
   Negativ positiv 

Naturtyper på 
land og i 
ferskvann 

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

---------------------------------------------------------- 
                              Liten negativ (-) 

Viltområder 
----------------------- 

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

                                            Ubetydelig (0) 

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

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

                                        
Liten negativ (-) 

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

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

                                Liten negativ (-) 

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

---------------------------------------------------------- 
                               Liten negativ (-) 

Fiskeri og 
havbruk 

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

---------------------------------------------------------- 
                                            Ubetydelig (0) 
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VIRKNING 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 samt 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 lite støy og trafikk i planlagt næringsområde i 
dag, og anleggsarbeid vil føre til en betydelig økning i støynivået. Det er ikke registrert at rødlistede 
fugler hekker i området, og virkningen av støy og trafikk er vurdert å være liten. 
 
 
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 
sykdomsresistens. Lyden kan også føre til fluktreaksjoner, endret svømmeaktivitet, endret stimadferd 
eller økt oksygenopptak og energiforbruk (Norconsult 2015). Skadevirkninger på fisk ved mest mulig 
skånsom gjennomføring av sprenging er vurdert som uproblematisk, det kan imidlertid ha liten negativ 
virkning på gyteområdet for torsk da egg, larver og yngel er sårbare. Gytefelt er normalt avgrenset til de 
øverste 30-40 m i vannsøylen i en tidsperiode mellom januar og april. Yngel bunnslår på grunt vann (0-
20 m dyp), hvor de vokser opp, og det er sannsynlig at de kan bruke gruntvannsområder med ålegras og 
tareskog i Mjåsundet.  
 
 
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. Avrenning kan ha negative virkninger for gytefeltet til torsk, i og med at 
strømmen, som er sterk, følger sundet og går i nordlig og sørlig retning. Strømmen kan dermed føre med 
seg mengder med finstoff fra avrenning mot nord. Trolig er virkningen liten negativ, da strømmen vil 
spre og fortynne finpartikulært materiale som i seg selv begrenser skadevirkningene. Finstoff vil være 
mindre skadelig for større yngel og virkningen fra juni og utover året er mindre. 
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Partiklene kan også slipe bort påvekstalger på elvebunnen og redusere næringsgrunnlaget for bunndyr. 
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. Sukkertare og ålegras er spesielt sårbar for neslamming, men det er lite sannsynlig at det vil 
ha virkninger som er skadelig for naturtypene da dette er kun i en begrenset periode, samt at de gode 
strøm og utskiftingsforholdene fører til god spredning og fortynning av finpartikulært materiale. 
Avrenning til sjø vurderes å ha liten negativ virkning på naturmangfold. Det vurderes ellers som lite 
problematisk for 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 i tiltaksområdet er i hovedsak skjellsand og sand, og det 
var lave konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentet. Risikoen for spredning av miljøgifter som fører til 
negative virkninger på marint naturmangfold vurderes som ubetydelig. 
 
Det er forventet at tiltaket vil kunne påvirke gyteområdet, rekefelt og fiskeplass i løpet av anleggsfasen. 
Yngel og fisk som bruker sjøområdet som oppvekstområdet vil bli forstyrret i anleggsfase grunnet økt 
trafikk, støy og avrenning av steinmasser i avgrenset periode. Det anbefales derfor å utføre avbøtende 
tiltak i anleggsfasen for å redusere virkningen av tiltaket.  
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AVBØTENDE TILTAK 

Nedenfor beskrives generelle tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende 
med hensyn til naturmangfold og naturressurser. I anleggsperioden vil det være hensiktsmessig å utføre 
arbeidet mest mulig sammenhengende, dette for å skape minst mulig forstyrrelser og påvirkning over 
tid.  
 
BEGRENSET ANLEGGSARBEID 

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. For å unngå negative virkninger er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid 
(sprenging og utfylling) utenom torskens gyteperiode fra januar til april.  
 
BOBLEGARDIN 

Boblegardin kan brukes for å begrense skadevirkning 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 Mjåsundet hvor det er registrert sterk strøm. 
Sjøområder som er minst eksponert vil være det mest hensiktsmessige stedet å benytte siltgardin.  
 
RENSING AV UTSLIPP 

Fremtidig utslipp til sjø fra landbasert oppdrettsanlegg er ikke detaljert, og det kan derfor ikke anbefales 
spesifikke avbøtende tiltak annet enn at det bør brukes høyest mulig rensegrad for å unngå negative 
virkninger på resipienten og marint naturmangfold i Mjåsundet.  
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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. Planlagt næringspark vil skape nye barrierer på land, 
men vil i liten grad endre landskapsøkologiske sammenhenger. Naturtyper som sukkertareskog og 
ålegraseng er sårbar for næringssalter og eutrofierende forhold og tiltaket vil, sammen med 
oppdrettsvirksomhet i området, kunne føre til en liten økt belastning på naturtyper i sjø. Det aktuelle 
tiltaksområdet er lite påvirket av eksisterende inngrep og en realisering av Mjåsund næringspark vil 
medføre økt belastning på økosystemet. 
 
 
 
 



Rådgivende Biologer AS 35 Rapport 2542 

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, men det var noe utfordrende værforhold under feltundersøkelsene. 
Det var likevel 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 marint naturmangfold. Det er noe usikkerhet i avgrensingen 
av tareskogsforekomster i området. Hele området ble ikke detaljkartlagt, og trolig er forekomstene 
utbredt utenfor undersøkte områder. For forekomster av ålegras er det også tilknyttet noe usikkerhet da 
forekomstene i Merkesvågen og sør for Svartetjørnneset trolig er større en det som er avgrenset. På 
grunn av dårlig vær og sikt, og vanskelige kjøreforhold med ROV på grunn av mye martaum (alger) var 
avgrensingen noe utfordrende. Vurdering av verdi vil imidlertid være den samme om avgrensingen 
skulle bli noe større.  
 
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 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 tilfelle med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har vi 
generelt valgt å vurdere virkning strengt. Dette vil sikre en forvalting 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.  
 
Kunnskapen om virkninger av arealbeslag og organiske tilførsler fra oppdrett er god, og det er knyttet 
lite usikkerhet til virknings- og konsekvensvurderingene for dette tiltaket.  
 
 

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 for å kunne ta stilling til det aktuelle utbyggingsprosjektet. Før oppstart av 
oppdrettsvirksomhet bør en opprette faste kartleggingsstasjoner i vannforekomsten for å vurdere 
utviklingen av marint biologisk mangfold og eventuell påvirkning på sjøområdet fra 
oppdrettsvirksomheten.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. ROV transekt (gule linjer) i tiltaks- og influensområdet til Mjåsund Næringspark. 
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