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FORORD 

Tysnes kommune skal revidere eksisterende reguleringsplan i Elsakervågen og utvide et planområde. I 
forbindelse med dette ønsker Alsaker Fjordbruk AS å utvikle nytt areal til industriformål Elsakervågen.  
 
På oppdrag for Alsaker fjordbruk AS har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en konsekvensutredning 
for naturmangfold og naturressurser med deltemaene naturtyper på land og i ferskvann, naturtyper i 
saltvann, artsforekomster, friluftsliv og fiskeri og havbruk. Rapporten har hensikt å oppfylle kravene 
som forvaltningen stiller til dokumentasjon og vurdering av konsekvenser ved utbygging. 
 
Conrad Blanck er M. Sc i landskapsøkologi, Hilde Eirin Haugsøen er M. Sc. i marin biodiversitet og 
Linn Eilertsen er cand. scient. 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 befaring i tiltaksområdet utført av Dr. scient Bernt Rydland Olsen den 7. november 2017, 
samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder. 
 

Bergen, 19. februar 2018 
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TILTAKET 

Eksisterende reguleringsplan er under revisjon og det er planlagt nytt areal til industriformål og 
landbase. Det skal fylles i sjø for å etablere næringsområde. 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det er ikke gjennomført feltundersøkelser på land, det ble tatt bilder under synfaringen av strandsonen 
og fra avstand ser det ut som landområdene domineres av lavurtskog med innslag av furu. Innslag av 
furu er størst rett ved strandsonen, mens det er flest løvtrær lengre inn mot land ved vegen.  
 
Fjæresonen i planområdet er dominert av slak til bratt hardbunnsfjære med forekomst av vanlige alger 
og fauna. Det bratte landskapet fortsetter nedover i sjøsonen hvor tang dominerer, topografien er svært 
kupert i sjøsonen og det er partier med tett belte av sukkertare blandet med noe skolmetang, etterfulgt 
av et landskap av hardbunn med lite vegetasjon og tette forekomster av beitende kråkeboller. 
 

VERDIVURDERING 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Det er ikke utført feltundersøkelser på landdelen av planområdet. Ingen naturtyper er registrert fra før i 
nasjonale databaser. Fotomateriale fra synfaringen i strandsonen viser at det er edelløvtrær som eik og 
hassel på land. Det vurderes derfor å være noe potensiale for at det finnes rik edelløvskog innenfor 
planområdet. Naturtyper på land og i ferskvann har middels verdi. 
 
Naturtyper i saltvann 

Det er fra før registrert gytefelt for torsk som er lokalt viktig (C-verdi) i planområdet. Under 
feltundersøkelsene 7. november ble det registrert en lokalt vitkig sukkertareskog (C-verdi). Naturtyper 
i saltvann har middels verdi.  
 
Artsforekomster 

Det er registrert sjøorre (VU) brisling (NT) og stortrollurt (VU) i influensområdet. Det vurderes å være 
potensiale for funn av ytterlige rødlistearter i landarealene i planområdet. Artsforekomster er vurdert å 
ha stor verdi. 
 
Friluftsområde 

Planområdet inngår ikke i noen statlig sikrede friluftsområder. Sjøarealet til planområdet overlapper 
med det store friluftsområde «Onarheim - Onarheimsfjorden», som kartlagt og vurdert som «viktig» i 
2016. Friluftsområde har middels verdi. 
 

Områder for fiske og havbruk 

Det er registrert låssettingsplass, gytefelt (C-verdi) og gyteområde for torsk i planområdet. I 
influensområdet er det registrert låssettingsplass, rekefelt for aktive og passive redskaper og fiskeplass 
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med aktive og passive redskaper for fiske av makrell og sei.  Rekefelt og fiskeplass for passive redskaper 
er vurdert å ha C-verdi, sistnevnte er aktivt brukt av kystfiskere, turister og fritidsfiskere. Området for 
fiskeri og havbruk har middels verdi. 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Naturtyper på land 

Det vurderes å være potensiale for en rik edelløvskog i planområdet, men det er uvisst hvor stort areal 
den vil ha. Det er også usikkert hvor mye arealbeslag det blir på land, blir derfor også vanskelig å vurdere 
virkning. Det er her valgt å sette virkningen til middels negativ. 

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for naturtyper på 
land 

 
Naturtyper i saltvann 

Det er lokalt viktige naturtyper som gyteområde for torsk og sukkertareskog i tiltaksområdet, og 
arealbeslag ved utfylling er vurdert å ha middels til liten negativ virkning på naturtyper i saltvann.  

  Middels verdi og middels til liten virkning gir middels negativ konsekvens (--) for tema 
naturtyper i saltvann 

 
Artsforekomster 

Brisling (NT) er lite stedbunden og det er ikke registrert hekkeområde for sjøorren (VU) innenfor 
planområdet. Artene vil fortsatt ha god tilgang på nærings- og leveområder etter utbygging og drift. Det 
registrerte funnstedet av stortrollurt (VU) ligger i en hage på privat grunn i influensområdet. Funnstedet 
vil ikke bli berørt av tiltaket.  
 
Det kan ikke utelukkes at det finnes flere rødlistearter i det aktuelle tiltaksområdet på land. Basert på 
kjent kunnskap vurderes tiltaket å ha liten negativ virkning for artsforekomster. 
 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for tema artsforekomster 
 
Friluftsområde 

Ingen statlig sikrede friluftsområder vil bli berørt av tiltaket og opplevelseskvalitetene av det kartlagte 
friluftsområde vil ikke bli berørt av tiltaket. 
 

 Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens for friluftsområde (0) 
 
Områder for fiskeri og havbruk 

Etablering av næringsområde og kai vil medføre liten til middels negativ virkning på gytefelt i tiltaks- 
og influensområdet grunnet reduksjon av oppvekstområde.  Arealbeslag har ingen negativ virkning på 
låssettingsplass i tiltaksområdet grunnet avstand og utforming av utfyllingsområde. Fiskeri og 
havbruksinteresser i influensområdet vil ikke bli berørt av tiltaket.  
 

 Middels verdi og liten til middels virkning gir middels til liten negativ konsekvens (--/-) for tema 
områder for fiske og havbruk 
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Verdi Virkning 
 Konsekvens Liten Middels Stor Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  

   Negativ positiv 

Naturtyper på 
land 

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

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

Middels negativ 
(--) 

Naturtyper i 
saltvann 

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

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

Middels negativ 
(--) 

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

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

                              
Liten negativ (-) 

Friluftsområde 
----------------------- 

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

                                           
Ubetydelig (0) 

Fiskeri og 
havbruk 

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

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

Middels til liten 
negativ (--/-) 

 

ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER 

Oppdragsgiver har informert at det kan være aktuelt med pir mot grunne i sjø. Pir mot grunne medføre 
også arealbeslag, men i mindre grad. Dersom det skal etableres pir mot grunne i sjø vil arealbeslaget 
samlet kunne reduseres til liten negativ virkning på sukkertareskog og gyteområde, noe som gir middels 
til liten konsekvens (--/-) for naturtyper i saltvann. 
 

AVBØTENDE TILTAK 

Det foreligger ikke detaljerte planer for de tiltak som planlegges. Det er derfor beskrevet ulike tiltak som 
kan være aktuelt og kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hensyn til marint 
naturmangfold. 
 
Utfylling i sjø anbefales gjennomført utenom torskens gyte- og yngleperiode (tidsperioden februar-april) 
og mest mulig sammenhengende. Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en gjennomføre 
undervannssprenginger med tildekket og små ladninger, som detoneres i intervall. Fugl og fisk i 
vannsøylen bør skremmes vekk fra tiltaksområdet i forkant av sprengningsarbeid. Boblegardin kan 
brukes for å ytterligere begrense skadevirkningen av trykkbølger i vannet. Bruk av siltgardin under 
anleggsarbeid kan redusere spredning av finstoff.  
 

USIKKERHET 

Verdivurderingen av areal på land er basert på bilder som ble tatt under feltundersøkelser og på 
foreliggende informasjon. Kunnskapsgrunnlaget for arealene på land er derfor mangelfullt. For arealene 
i saltvann er kunnskapsgrunnlaget vurdert som godt. 
 
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 

Datagrunnlaget for sjøområdene er vurdert som godt og det vil ikke være nødvendig med oppfølgende 
undersøkelser for å kunne ta stilling til det aktuelle prosjektet. Datagrunnlaget for landområdene er 
vurdert som mangelfullt og det anbefales å gjennomføre feltundersøkelser på land i vekstsesongen for å 
få oversikt over terrestrisk naturmangfold. 
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REGULERINGSPLAN FOR ELSAKERVÅGEN 

Tysnes kommune skal revidere nåværende reguleringsplan i Elsakervågen. Alsaker Fjordbruk AS 
ønsker å omregulere et område som strekker seg mellom et eksisterende industriområde i sør og Alsaker 
Brygge i nord (se figur 1 og figur 2) fra LNF-område til industriområde. Målet med planarbeidet er å 
tilrettelegge for utfyllingsareal og kai langs med land mellom Alsaker brygge i nord og industriområde 
i sør. Utfyllingsarealet og kaiområdet skal benyttes til industriformål og landbase for Alsaker Fjordbruk 
AS i vestre del av Elsakervågen. I forbindelse med omreguleringen skal to områder innenfor 
planområdet bytte formål, et landbruksområde (regulert som industri) sør for vågen skal bli regulert til 
LNF-område, og et LNF-område i nord skal bli omregulert til industriområde (figur 1). 
 

 
Figur 1. Skisse over eksisterende reguleringsplan og planlagt omregulering. Lilla skravert område skal 
bli omregulert fra LNF-område til industri-område, mens det grønne skraverte området skal bli 
omregulert fra industri-område til LNF-område. 
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Figur 2. Skisse over deler av planområdet. Tiltenkte areal i sjø for industriformål og landbase er 
skravert i blått. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATANINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av tiltaks-
området i sjøareal og landareal av Bernt Rydland Olsen den 7.november 2017. Det var overskyet og 
tilfredsstillende lysforhold under befaringene, noe vind fra vest-sørvest, ingen bølger og god sikt i sjøen. 
Det er i tillegg sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt 
kontakt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget som behandler fagtema i sjø vurderes som 
godt, mens datagrunnlaget som behandler fagtema på land vurderes som mangelfullt (jf. Tabell 1). 
Samlet vurderes datagrunnlaget som middels.  
 

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 

 

KARTLEGGING SJØAREAL 

For kartlegging av marint naturmangfold ble fjæresonen og øvre del av sjøsonen befart vha. fridykking 
og båt med sjøkikkert, samt at det ble benyttet undervannskamera fra båt i dypere deler av sjøsonen. 
Observasjoner av marint biologisk mangfold ble registrert under kartleggingen med undervannskamera 
og i etterkant ved gjennomgang av bildematerialet. 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. 

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 
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TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 
(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen, dersom de gir varig endring av 
delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir vurdert 
langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 3). 
 

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

 

 
 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til nullalternativet. 
Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 
konsekvens.  
 
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). Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, 
lokalitetsnivå og enkeltforekomster. I denne utredningen er det marine naturmangfoldet kartlagt og 
vurdert på lokalitets- og artsnivå for henholdsvis naturtyper på land, i saltvann og artsforekomster. 
 
Naturtyper i saltvann vurderes etter DN-håndbok 19 (2007) og i forhold til oversikten over rødlistede 
naturtyper (Lindegaard & Henriksen 2011), mens beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid 
gjeldende Norsk rødliste for arter, her Henriksen & Hilmo (2015) og Norsk svarteliste 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. 
 
NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

For tema nærmiljø og friluftsliv følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om 
konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Her vurderes opplevingskvaliteter som er egnet til 
friluftsliv og rekreasjon, nåværende bruk til friluftformål og hvordan disse blir påvirket av tiltaket. 

 
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 4. «Konsekvensviften». Konsekvens 
finnes ved sammenstilling av verdi og 
virkningens omfang (Vegdirektoratet 2014). 
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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,  
Lindgaard & Henriksen 
(2011) 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper 
i verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A 

Naturtyper i saltvann 
DN-håndbok 19 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 
B og A 

Artsforekomster 
Henriksen & Hilmo 
(2015) 

Forekomster av arter som 
ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 
arter NT og arter med 
manglende datagrunnlag DD 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste. Fredete arter 
som ikke er rødlistet. 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs. 
kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

Nærmiljø og friluftsliv 

Friluftsområde Område som er mindre brukt og 
mindre egnet til friluftsliv og 
rekreasjon  
 
Område med få eller ingen 
opplevingskvaliteter 

Område blir brukt til 
friluftsliv og rekreasjon. 
Område med 
opplevingskvaliteter som er 
egnet til friluftsliv og 
rekreasjon. Område som har, 
og kan ha betydning for 
barns, unges og/eller 
voksnes friluftsliv og 
rekreasjon 

Område som blir brukt ofte/ 
av mange. Område som er 
en del av sammenhengende 
grøntområde. Område som 
er attraktive nasjonalt og 
internasjonalt og som i stor 
grad tilbyr stillheit og 
naturoppleving 

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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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av planlagte 
tiltak og tilhørende virksomhet, mens influensområdet og omfatter de tilstøtende områdene der tiltaket 
vil kunne ha en effekt.  
 
I dette tilfellet er tiltaksområdet de arealene som blir direkte påvirket i forbindelse med arealbeslag på 
land og i sjø, samt eventuelle midlertidige 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.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Elsakervågen ligger i Onarheimsfjorden og ligger på østsiden av Tysnesøya i Tysnes kommune. Ca. 1 
km sør for bygda ligger Onarheim (figur 5). Det er veiforbindelse til Elsakervågen via fylkesvei 78. 
 

 
Figur 5. Planområdet (svart stiplet linje) omfatter land- og sjøarealer ved Elsakervågen i Tysnes.  
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NATURGRUNNLAGET 

Østsiden av Tysnesøya er preget av frodige og særegne skoger i motsetning til blankskurte svaberg i 
vest. For det meste grunnes den spesielle berggrunnen på denne siden av øya. 
 
Berggrunnen ved Elsåkervågen består i sin helhet av fyllitt med enkelte svartskiferlag. Fyllitt er en mørk 
og mineralrik bergart som forvitrer lett og kan gi grunnlag for frodig vegetasjon. Tiltaksområdet ligger 
i et belte av forvitringsmateriale i et område der det ellers fins lite løsmasser (figur 6). 
 
Planområdet på land er hovedsakelig løvskog med særlig høy bonitet (figur 7). I følge SatSkog vurderes 
skogen å være mellom 40-80 år gammel. 
 
Tysnes kommune har et oseanisk klima karakterisert av relativt høy årsnedbør, milde vintrer og kjølige 
somrer. Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 1880 mm (1961-1990, Ugsalseidet, eKlima). 
Sommertemperaturen ligger i snitt på 13,6°C i Juli (1961-1990, Ugdalseidet, eKlima). Februar er den 
kaldeste måneden med en middeltemperatur på 1,0°C (1961-1990, Ugdalseidet, eKlima). 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 7,1 °C (1961-1990, Ugdalseidet, eKlima). 
 

 
Figur 6. Oversikt over løsmasser i Elsakervågen. Innenfor tiltaks- og influensområdet finnes det 
forvitringsmateriale og delvis tynt dekke. Kilde: NGU 



 

Rådgivende Biologer AS 15 Rapport 2611 

 
Figur 7. Flyfoto over Elsakervågen fra 2016. Langs kystlinjen nord for det etablerte næringsområde 
finnes løvskog. Kilde Norkart AS. 

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.  
 
Elsakervågen 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 klart oseanisk vegetasjonsseksjon, Vestlige 
vegetasjonstyper og arter preger denne seksjonen. Det inngår en del svakt østlige trekk, noe som delvis 
henger sammen med noe lavere vintertemperatur enn områder nærmere kysten (Se Moen 1998). 
 

GENERELLE TREKK VED TILTAKSOMRÅDET 

Land 

Informasjon om vegetasjonen på landarealene er basert på bildemateriale som ble tatt under synfaringen 
av strandsonen. Østsiden av Tysnesøya er generelt preget av frodig skog og tiltaksområdet er ikke noe 
unntak. Vegetasjonen i tiltaksområdet ser ut til å være dominert av løvtrær som eik, hassel, bøk eller 
bjørk av varierende alder med innslag av furu (figur 8). Det virker som innslaget av furu er høyest rett 
ved strandsonen, mens det er flest løvtrær lengre inn mot land ved vegen. Vegetasjonen kan trolig bli 
kategorisert som lavurt-edellauvskog (D2 i Fremstad 1997), delvis med utforming rike kyst-hasselkratt 
(D2c) der hassel dominerer og lavurtskog (B1), med oseanisk lavland-utforming (B1b) der furu 
dominerer. Hasselkratt er ofte en indikator på tidligere kulturpåvirkning. I dag virker det meste av 
landområdene i gjengroing, trolig etter nedlagt beite. 
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Figur 8. Oversikt over vegetasjon langs strandsonen. For det meste blandingsskog av furu, hassel og 
eik. 

Fjæresone og sjø 

Fjæresonen består i hovedsak av bratt og stedvis vertikal oppsprukket fjell og slak strand med småstein 
og modifisert kai anlegg med tilhørende fylling (figur 9). Naturtypene fast fjærebelte-bunn (M3) med 
utformingen grisetangbunn (M3-1), blæretangbunn (M3-4) og spiraltangbunn (M3-5) dominerer i øvre 
del av fjæresonen. Langs strandlinje fra nåværende kaianlegg i sørvestre del av tiltaksområdet og nøst i 
nordøstre del, består algevegetasjon av et smalt belte av spiraltang (Fucus spiralis) og blæretang (Fucus 
vesiculosus) i øvre del av fjæresonen, etterfulgt av grisetang (Ascophyllum nodosum) i nedre del. På de 
mest beskyttede områdene var det også sauetang (Pelvetia caniculata) over spiral- og blæretang beltet. 
Det ble også registrert en del algevekst av grønnalger i områder med ferskvannsavrenning. Steinstrand 
ved kaianlegg i sørvest ser ut til å være modifisert i forbindelse med bygging av kai. Rødalger som 
vorteflik (Mastocarpus stellatus), dokke (Polysiphonia stellatus) og rødlo (Bonnemaisonia bonnifera) 
og grønnalgen grønndusk (Cladophora rupestris) ble registrert som undervegetasjon under tangdekke i 
øvre del av sjøsone. Av fauna ble det registrert albueskjell (Patella vulgata). 
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Figur 9. Fjæresone. Til venstre: Oppsprukket fjell med tangvegetasjon. Oversikt høyre: Modifisert 
strandlinje med kai og fyllingsområde av stein (øverst). Bilde av oppsprukket fjell med tangdekke og 
grønnalger (nederst). 

Sjøsonen har en kupert topografi med slak til bratt helning med fjell-, sand- og steinbunn. Naturtypen 
grunn marin fastbunn (M1) dominerer i øvre del av sjøsonen med utformingen sagtangbunn (M1-4) og 
sukkertareskog (M1-3) (figur 10). Nedenfor sukkertareskogen dominerte grunn marin sedimentbunn 
(M4) med utformingen grunn grovere blandet sandbunn (M4-4) og grus- og steinbunn (M4-6). I 
sjøsonen ved nordøstre del av tiltaksområde er det slak hardbunn med tangdekke av eldre grisetang 
individ iblandet blæretang med undervegetasjon av rødalger, etterfulgt av et ca 4-5 m bredt belte av 
sukkertare (Saccharina latissima). I midtre del av tiltaksområde går det brådypt nedover mot bunn fra 
fjæresonen, her ble det registrert mindre rødalger og mer grønndusk på fast fjell. Videre mot nordvest 
blir sukkertareforekomstene mer spredt, og forekomster av skolmetang (Halidrys siliquosa) blir mer 
fremtredende. Større områder har også lite eller sporadiske flekker med algevegetasjon og høy tetthet 
av kråkeboller, i disse områdene ble det også registrert en del sekkedyr og noen sjøstjerner med 
undervannskamera. Et belte på ca 10 m av sukkertare og sagtang ble også registrert i sørvestre del av 
tiltaksområdet (se kart figur 11). 
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Figur 10. Sjøsonen. T. v.: vegetasjon av tang og rødalger (øverst). Vertikal vegg med rødalger og 
grønnalger i midtre del av det tiltenkte utfyllingsområde (nederst). T. h.: Vegetasjon av sukkertare med 
skolmetang (øverst). Grisetang vegetasjon øvre del av sjøsonen (nest øverst). Sandbunn med kråkebolle 
og sukkertare i bakgrunn (nest nederst.). Sandbunn med kråkebolle og sekkedyr (nederst). 
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR VERDIVURDERING 

Det finnes en del kunnskap om naturmangfoldet i Tysnes kommune. Det ble registrert naturtyper etter 
DN-håndbok 13 i kommunen i 2003 (Håland mfl. 2005). Noen få av de registrerte skogslokalitetene ble 
senere kvalitetssikret av Rådgivende Biologer AS (Bjelland & Spikkeland 2015). I tillegg er det gjort 
en god del andre supplerende kartlegginger, blant annet av kystfuruskog og regnskog av Rådgivende 
Biologer AS (Ihlen & Blom 2013). Resultatene av disse undersøkelsene er registrert på 
Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). En rapport om viltet på Tysnes ble utgitt i 2003 
(Håland & Mjøs 2003). I Artsdatabankens Artskart (www.artsdatabanken.no) foreligger det noen 
observasjoner av rødlistede arter i influensområdet. I Fiskeridirektoratets kartverktøy er det 
registreringer av havbruk og fiskeriinteresser (www.fiskeridir.no). 
 
NATURTYPER PÅ LAND 

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper på land i tiltaksområdet fra før. Siden det ikke er utført 
feltundersøkelser på land i forbindelse med dette oppdraget, er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt. Basert 
på fotomateriale fra synfaringen i strandsonen, vurderes det å være potensiale for naturtypen rik 
edelløvskog i tiltaksområdet. Både hassel og eik kan sees på bildene og denne naturtypen er registrert 
flere steder i nærområdene. Ifølge føre-var-prinsippet jf. § 9 av naturmangfoldloven vurderes derfor 
verdien for naturtyper på land å ha middels verdi. 
 

 Naturtyper på land har middels verdi. 
 
NATURTYPER I SALTVAN 

Det er registrert naturtypen gytefelt for torsk med C-verdi «Vikane gytefelt» og et mindre gyteområde 
«Elsakervågen gyteområde» i tiltaks- og influensområdet (figur 11). Gytefeltet for torsk «Vikane 
gytefelt» er  ifølge fiskeridirektoratet basert på intervjuinfo og bakgrunns tetthet av egg.  
 
Under feltbefaring ble det registrert tareskog dominert av sukkertare med et samlet areal på ca 4 dekar i 
tiltaksområdet. Sukkertareskogen ble kun avgrenset i tiltaksområdet, og er ikke i den størrelsesorden 
som oppfyller kriteriene som viktig naturtypelokalitet i henhold til DN håndbok 19. Men 
sukkertareskogen er trolig lokalt viktig (C-verdi) som oppvekst og leveområde for yngel tilknyttet 
gyteområdet. Tareskogbunn er også på Norges rødliste for naturtyper (Lindegaard & Henriksen 2011) i 
kategorien nær truet (NT), og sukkertareskog har enda høyere status, sårbar (VU). Utbredelsen av 
sukkertareskog utover tiltaksområdet er ukjent, og er etter føre-var-prinsippet jf. § 9 og nærhet til 
gyteområdet vurdert og ha middels verdi.  
 

 Naturtyper i sjø har middels verdi. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Den rødlistede fuglen sjøorre (VU) og fisken brisling (NT) er registrert i influensområdet i sjø 
(www.artskart.no). Rett utenfor grensen til planområdet på land finnes en registrert observasjon av 
karplanten stortrollurt (VU). Den er registrert ved innkjørsel i privat hage til gårdshuset rett nordvest for 
planarealet. Det blir vurdert å være potensiale for funn av ytterlige rødlistearter, særlig karplanter, 
innenfor planområdet på land. Etter en korrespondanse med fylkesmannen i Hordaland, fikk vi 23. 
januar 2018 informasjon om at det ikke finnes opplysninger om arter unntatt offentlighet i området. På 
grunn av det er registrert to arter med rødlistekategori VU, vurderes artsforekomster å ha stor verdi. 
 

 Artsforekomster blir vurdert til stor verdi 
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Figur 11. Oversikt over naturtyper i sjø. 

Tabell 3. Forekomster av rødlistearter (jf. Henriksen og Hilmo 2015) i influensområdet for planområdet 
i Elsakervågen i Tysnes kommune. 

Rødlisteart Rødlistekategori Lokalitet Kilde 
Sjøorre VU (sårbar) Elsakervågen Artskart 
Brisling NT (Nær truet) Onarheimsfjorden Artskart 
Stortrollurt VU (sårbar) Øyjorda v innkjørsel Espevik Artskart 
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FRILUFTSOMRÅDE 

I perioden 2015-2017 ble friluftsområdene i Tysnes kartlagt og verdisatt av kommunen. Resultatene av 
kartleggingsprosjektet er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). Planområdet 
inngår i det store friluftsområde «Onarheim - Onarheimsfjorden» (figur 12). Dette området er kartlagt 
som strandsone med tilhørende sjø og vassdrag og ble vurdert som et «viktig» på en verdiskala med tre 
trinn (registrert – viktig – svært viktig). Verdien av området blir begrunnet med tilkomst til andre 
turløyper, kort turløype langs kystlinjen, god tilgjengelighet med båt og tilrettelagte muligheter for fiske 
fra kai i Onarheim.  
 

 Friluftsområde blir vurdert til middels verdi. 
 

 
Figur 12. Skraverte områder viser kartlagte friluftsområder ved Elsakervågen. Grønt areal markerer 
friluftsområde Onarheim - Onarheimsfjorden som overlapper med planområdet i sjø. 

 
FISKERI OG HAVBRUK 

Det er registrert gytefelt, låssettingsplass og fiskeplass i tiltaks- og influensområdet (figur 13). Det er to 
gytefelt med overlapp i tiltaksområdet, «Vikane gytefelt» for torsk med middels verdi (C-verdi) og 
«Elsakervågen gyteområde». De to låssettingsplassene er registrert med ukjent bruk, og er lokalisert ca 
0,3 km sør for tiltaksområdet og 0,6 km nordvest for tiltaksområdet. I influensområdet er det registrert 
rekefelt («Onarheimsfjorden») for aktiv og passive redskaper med en avstand på ca 0,6 km fra 
tiltaksområdet. Rekefelt er viktige marine ressursområde, der gyting foregår, og er vurdert å ha middels 
verdi. Noe lenger ut i Onarheimsfjorden er det registrert fiskeplass («Vatterøy-Nedrevågneset i 
Onarheimsfjorden») med aktiv og passiv redskaper for fiske av makrell og sei, og er aktivt benyttet av 
kystfiskere, turist og fritidsfiskere fra Hardangerfjordregionen. Fiskeplass for aktivt og passivt bruk er 
vurdert å ha middels verdi. 
 
Lokalitet nr. 10136 Onarøy ligg ca 2,7 km nordøst for tiltaksområdet og er vurdert som utenfor 
influensområdet til tiltaket. 
 
På bakgrunn av lokalt viktige område av naturressurser som rekefelt og gytefelt for torsk og fiskeplasser 
vurderes fiskeri og havbruk å ha middels verdi. 
 

 Fiskeri og havbruk har middels verdi. 
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Figur 13. Oversikt over gyteområde for torsk (grå og brun skravering), rekefelt og fiskeplasser (lilla 
felt), låssettingsplass (rødt felt), lokalitet for oppdrett og tiltaksområdet (svart linje). Kartgrunnlaget er 
hentet fra www.fiskeridir.no. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER FOR NATURMANGFOLD 
 
Kunnskapen om naturmangfoldet på land er mangelfull. Rødlistearter registrert i planområdet er sjøorre 
(VU), brisling (NT) og stortrollurt (VU). Tiltaksområdet i sjø overlapper med gytefelt for torsk og det 
ble også registrert en mindre sukkertareskog som trolig fungerer som oppvekstområdet for yngel fra 
gytefeltet for torsk i tiltaks- og influensområdet. 
 

 
Figur 14. Oppsummering av verdier i nærheten av tiltaksområdet i Elsakervågen.  
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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. Det må imidlertid påpekes at deler av tiltaks- og 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. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk 
mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør 
og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. Disse viser 
høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Et «villere og våtere» klima kan resultere i 
større og hyppigere flommer gjennom sommer og høst. Samtidig kan vekstsesongen bli noe lenger.  
 
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. 
 
Vi kjenner ikke til at det planlegges andre inngrep innenfor influensområdet enn nytt næringsområde og 
landbase for Alsaker fjordbuk i Elsakervågen. 0-alternativet vurderes samlet å ha ubetydelig konsekvens 
(0) for det biologiske mangfoldet knyttet til influensområdet. 
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VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

NATURTYPER PÅ LAND 

Etablering av kai og næringsområde ved Elsåkervågen kan føre til arealbeslag av en verdifull naturtype, 
men det er både usikkert om naturtypen er der og hvor stor den eventuelt er. Det er også usikkert hvor 
mye arealbeslag det blir på land. På grunnlag av føre-var-prinsippet jf. § 9 av naturmangfoldloven 
vurderes derfor virkningen å være middels negativ. 
 

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels konsekvens (--) for naturtyper på land.  
 
NATURTYPER I SALTVANN 

Detaljer rundt arealbeslaget er fortsatt i en planleggingsfase, og det skal legges til rette for et 
utfyllingsareal for næringsområde og kai.  
 
Arealbeslag i områder med hardbunn og tareskog vil fra 0-30 meter dyp kunne rekoloniseres av alger 
og tare etter 5-10 år, men sediment bunn vil gå tapt. En utfylling i tiltaksområdet vil medføre stort tap 
for naturtypen sukkertareskog grunnet områdets svært ujevne og tidvis bratte topografi som trolig vil 
kreve fyllingsfot og et større areal innenfor planområdet enn areal for kai og industriområde (se skravert 
areal for industriområde og landbase figur 2). Arealbeslag ved utfylling er vurdert å kunne ha middels 
til liten negativ virkning på naturtypen sukkertareskog, da store deler vil gå tapt, men tareskog kan 
reetableres på fyllingen som blir etablert i forbindelse med planlagt industriområde og kai, og i og med 
at det også er høy sannsynlighet for at det er tareskog utenfor det undersøkte området. Arealbeslag av 
sukkertareskogen vil også påvirke yngel tilknyttet gytefelt i tiltaksområdet som trolig benytter området 
til oppvekst og næringssøk, tiltaket er ventet å ha liten negativ virkning for gyteområde for torsk, da det 
er sannsynlig at yngel vil kunne ta i bruk tilsvarende områder i omegn. 
 
Sjøområdet er moderat beskyttet for bølger og vind og utfylling i sjø følger landkonturene og vil dermed 
ikke føre til endrete strøm og utskiftningsforhold av betydning i Elsakervågen. I forhold til økt båttrafikk 
i området er det ventet ingen negativ virkning på marine naturtyper.  
 
Ved etablering av kai i tiltaksområde vil store deler av sukkertareskog gå tapt som også medfører 
reduksjon av oppvekstområder for yngel tilknyttet gyteområde, tiltaket er vurdert samlet å ha middels 
til liten negativ virkning på naturtyper.  
 

 Middels verdi og middels til liten negativ virkning gir middels negativ konsekvens for naturtyper 
i saltvann (--). 

 
ARTSFOREKOMSTER 

Brisling (NT) er lite stedbunden og vil fortsatt ha god tilgang til oppvekstområder. Generelt vet vi lite 
om artens bestandstilhørighet, rekruttering og vandring, virkningen på artsforekomsten vurderes som 
ubetydelig. 
 
Stortrollurt (VU) er avhengig av næringsrike skyggefulle steder i løv og blandingsnåleskoger og 
forekommer i enkelte edellauvskog-reservater. Det registrerte funnstedet ligger på privat grunn som ikke 
vil bli berørt av tiltaket.  
 
Den observerte sjøorren (VU) er nest etter ærfuglen Norges største dykkeand og nytter trolig 
sjøområdene til næringssøk. Det er ikke kjent at denne rødlistearten har hekkelokaliteter innenfor 
tiltaksområdet. Når virksomheten er i drift vil dette medføre økt støy og aktivitet i forhold til dagens 
situasjon. Dette kan føre til at sjøorren skyr området. Den rødlistede fuglearten vil fortsatt ha god tilgang 
på nærings- og leveområder etter utbygging og drift.  
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Det kan ikke utelukkes at det finnes ytterligere rødlistearter innenfor tiltaksområdet på land. Basert på 
kjent kunnskap vurderes tiltaket å ha liten negativ virkning for artsforekomster.  
 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens for artsforekomster (-). 
 
FRILUFTSOMRÅDE 

Ved etablering av industriområde og kai i planområdet vil alle friluftverdier bestå og ha liten effekt på 
opplevelseskvalitetene totalt sett. 
 

 Middels verdi og ubetydelig virkning gir ubetydelig konsekvens for friluftsområde (0). 
 
FISKERI OG HAVBRUK  

Etablering av kai vil føre til en liten økning av båttrafikk i sjøområdet. Detaljer rundt arealbeslag og 
trafikk er foreløpig ukjent og i en planleggingsfase. Planområdet overlapper med låssettingsplass innerst 
i vågen, men er ikke i direkte konflikt med arealbeslag i sjø, tiltaket vurderes å ha liten negativ virkning 
på låssettingsplassen innerst i vågen. Det er ikke ventet at tiltaket vil påvirke aktuelle naturressurser som 
rekefelt, fiskeplass og låssettingsplass i influensområdet, for disse aktuelle temaene er tiltaket vurdert å 
ha ingen negativ virkning. Planområdet og gytefelt overlapper, og virkning av arealbeslag i sjø er vurdert 
som liten til middels negativ på gytefeltet da deler av disse grunne sjøområdene med sammenhengende 
vegetasjon av tare og tang som fungerer som nærings og oppvekstområdene for yngel vil gå tapt. For 
økt båttrafikk er det ventet ingen negativ virkning på gytefelt.  
 

 Middels verdi og liten til middels negativ virkning gir middels til liten konsekvens (--/-) for tema 
fiskeri og havbruk. 

 

Tabell 4. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av for reguleringsplanen i 
Elsakervågen i Tysnes kommune 

Fagtema 
Verdi Virkning 

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

Naturtyper på 
land 

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

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

Middels negativ 
(--) 

Naturtyper i 
saltvann 

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

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

Middels negativ 
(--) 

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

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

                             
Liten negativ (-) 

Friluftsområde 
----------------------- 

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

                                           
Ubetydelig (0) 

Fiskeri og 
havbruk 

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

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

Middels til liten 
negativ (--/-) 

 

ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER 

Oppdragsgiver har informert at det kan være aktuelt med pir mot grunne i sjø, dersom topografien i 
utfyllingsområdet er for bratt og uegnet for utfylling med steinmasser. Pir mot grunne vil også medføre 
arealbeslag men i betydelig mindre grad, og denne løsningen er vurdert å kunne ha liten negativ virkning 
på sukkertareskogen da store deler vil fortsatt bestå og berørte overflater vil kunne reetableres av 
sukkertare fra tiltaksområdet. Det er ikke ventet at yngel tilknyttet gyteområdet vil bli berørt av 
arealbeslag med pir mot grunne i sjø. Dersom det skal etableres pir mot grunne i sjø vil arealbeslaget 
samlet kunne reduseres til liten negativ virkning på sukkertareskog og gyteområde, noe som gir liten 
konsekvens (-) for naturtyper i saltvann. 
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VIRKNING OG KONSEKVENS I ANLEGGSFASE 

Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte 
tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og 
driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form 
av økt trafikk, grave- og sprengningsarbeid. 
 

STØY OG TRAFIKK 

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

SPRENGNINGSARBEIDER  

Undervannsprengning kan det 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 nærliggende uberørte gruntvannsområder i Elsakervågen. 
 
 

AVRENNING TIL VASSDRAG OG SJØ 

Deponering av utsprengte steinmasser kan det 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 det ligger i samme området og at strømmen kan føre med seg finstoffer fra avrenning inn i 
Elsakervågen hvor kan gi dårlig sikt over korte perioder og sedimentere på sjøbunnen. 
 
Steinstøv og sprengstoffrester vil kunne påvirke makroalge- og taresamfunn negativt, siden de er 
følsomme for sedimentasjon. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre spiring av rekrutter. 
Sukkertare er spesielt sårbar for nedslamming, 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. 
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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 (Økland. 2018). Sedimentet i tiltaksområdet er i hovedsak sand og grus og lite finstoff, og det var 
lave konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentet, bortsett fra en stasjon som hadde moderat høyt innhold 
av tungmetallene nikkel og antracen tilsvarende tilstandsklassen III = "moderat" i henhold til M-
608:2016. Ingen av en enkeltkonsentrasjonene utgjorde risiko for økologisk effekt i henhold til 
M409:2015. 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 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 

Det foreligger ikke detaljerte planer for de tiltak som planlegges, 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 

Utfylling i sjø anbefales gjennomført utenom torskens gyte- og yngleperiode, som er i tidsperioden 
februar-april i disse farvann. I anleggsperioden vil det være hensiktsmessig å utføre arbeid mest mulig 
sammenhengende, dette for å skape minst mulig forstyrrelser og påvirkning over tid. 
 

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. 
 

SILTGARDIN 

Bruk av siltgardin under anleggsarbeid kan redusere spredning av finstoff.  
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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 teamene som er omhandlet i saltvann i denne 
konsekvensutredningen (§ 8) og mangelfullt for naturtyper på land og artsforekomster.  
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert samlet som «middels» for 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 
sukkertareskog, men sannsynligheten for at det finnes flere forekomster i planområdet og omegn er stor. 
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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 av areal i sjø er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser i 
november 2017. Verdivurderingen av areal på land er basert på bilder som ble tatt under 
feltundersøkelser og på foreliggende informasjon. Kunnskapsgrunnlaget for arealene på land er derfor 
mangelfullt. 
 
Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under feltundersøkelsene. Det var i stor 
grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i sjø i tiltaks- og influensområdet.  
 

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 synfaringa av tiltaksområdet den 7. november 
2017. Datagrunnlaget for sjøområdene er vurdert som godt og det vil ikke være nødvendig med 
oppfølgende undersøkelser for å kunne ta stilling til det aktuelle prosjektet.  
 
Datagrunnlaget for landområdene er vurdert som mangelfullt og det anbefales å gjennomføre 
feltundersøkelser på land i vekstsesongen for å få oversikt over terrestrisk naturmangfold. 
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Arealisdata på nett. Geologi, løsmasser, bonitet: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 
Artsdatabanken. Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge: www.artsdatabanken.no 
Meteorologisk institutts klimadata: www.eklima.met.no 
Miljødirektoratet. Naturbase: http://kart.naturbase.no/ 
Fiskeridirektoratet: www.kart.fiskeridir.no 
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