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FORORD 

Bømlo kommune ønsker å endre gjeldende reguleringsplan for Rubbestadneset industriområde som ble 
vedtatt i kommunestyret 02.11.2009, og stadfestet av Miljøverndepartementet 21.12.2011 (planid: 
200703). Formålet med endringen i reguleringsplanen er å utvide industri og havneområdet i gjeldende 
plan for å utvikle næringslivet og etablere flere arbeidsplasser. 
 
På oppdrag for Bømlo kommune har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en konsekvensutredning for 
marint naturmangfold og naturressurser med deltema fiskeri og havbruk. Rapporten har som hensikt å 
oppfylle kravene som forvaltningen stiller til dokumentasjon og vurdering av konsekvenser ved 
utvikling av industriområdet. 
 
Hilde Eirin Haugsøen er M. Sc. i marin biodiversitet og Ingeborg Økland er Ph.D. i geokjemi/geobiologi. 
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 nevnte konsulenter, den 7. februar 2018, samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Gøtz AS ved Vidar Vedå og Bømlo kommune ved Njål Gunnar Slettebø 
for oppdraget og Jarle Grønås fra LOS Marine for god hjelp ved prøvetaking. 
 

Bergen, 3. mai 2018 
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SAMMENDRAG 

Haugsøen H.E., Økland I.E., Todt C. & Eilertsen M. 2018. 
Rubbestadneset industriområde, Bømlo kommune Konsekvensutredning for marint 
naturmangfold og naturressurser. Rådgivende Biologer AS, rapport 2656, 38 sider, ISBN 978-
82-8308-499-3. 

 

TILTAKET 

Det er planer om å utvikle eksisterende industri- og havneområde på Rubbestadneset i Bømlo kommune. 
Aktuelle tiltak er mellom annet etablering av nytt næringsområde, kai, industrilager, skipsdokk og 
veinett. 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det aktuelle tiltaksområdet ligger ved Rubbestadneset, på nordøstsiden av Bømlo. Tiltaksområdet består 
av en avlang skjermet våg med modifisert strandsone med industri mot vest, og uberørt strand og sjøsone 
mot øst. Området er påvirket av eksisterende industri og i deler av planområdet er det kartlagt forurenset 
sediment i sjø (Haveland 2009, Helland mfl. 2011 og Økland mfl. 2018). Tiltaksområdet mot øst består 
av en mindre poll og holmer og grunne sjøområder som er tilknyttet resipienten Stokksundet mot sørøst 
og et mer skjermet sjøområde mot Klubbeosen og Aga mot nordvest. Store deler av planområdet er 
dominert av hardbunnsfjære med vanlige tang og algearter. I sjøsonen dominerer hardbunn, blandet 
sedimentbunn og skjellsandbunn med stort sett spredte forekomster av sukker- og fingertare.  
 

VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

Naturtyper i saltvann 

Det ble registrert naturtypene poller med B-verdi, østersforekomster med utformingen naturlige poller 
med C- verdi og større skjellsandforekomster med B-verdi under synfaring den 7. februar 2018. Fra før 
var det registrert naturtypen gyteområde/felt for torsk, «Krabbavika», med C-verdi.  
Naturtyper i saltvann har stor verdi. 
 
Artsforekomster 

I tiltaks- og influensområdet er det registrert fire rødlistearter; fiskemåke (NT), makrellterne (EN), 
ærfugl (NT) og flatøsters (NT). Det er registrert hekkelokalitet for makrellterne ved innløpet til 
Innværfjorden som ligger i ytre del av influensområdet. Det er også opplyst om kamskjell (pers. kom J. 
Grønås) og østersforekomster (pers. kom E. Bergtun) i sjøområdet mellom Aga og Veøy  i 
influensområdet.  
Artsforekomster har stor verdi 
 
NATURESURSSER 

Områder for fiskeri og havbruk 

Det er registrert fiskeplass med passive redskaper (fiskefelt Stokksundet, Bømlosiden) og to 
låssettingsplasser (Veøy nord og Juskevika) i ytre del av influensområdet. Det er også registrert et 
gytefelt for torsk (Krabbavika) med liten verdi for naturressurser. Et akvakulturanlegg for dyrking av 
østers (Klubbeosen, lokalitetsnummer 10052) er lokalisert i influensområdet ca 1 km nordvest for 
tiltaksområdet.  
Områder for fiskeri og havbruk har middels verdi. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

0-ALTERNATIVET 

Vi kjenner ikke til andre tiltak som planlegges i influensområdet i nær fremtid. 0-alternativet vurderes 
samlet å ha middels negativ konsekvens (--) for naturmangfold og naturressurser knyttet til 
influensområdet på grunn av spredning av forurenset sediment som finnes i tiltaksområdet. 
 
NATURMANGFOLD 

Naturtyper i saltvann 

Arealbeslag og forurensning tilknyttet tiltaket vil ha negativ virkning på naturtypelokalitetene i tiltaks- 
og influensområdet. Arealbeslaget vil ha størst betydning for naturtypelokalitetene innenfor 
tiltaksområdet/planområdet og især naturtypelokaliteten poller som vil gå tapt og østersforekomster som 
mister et leveområde. Forurensning i driftsfasen ved spredning av miljøgifter fra stedegent sediment fra 
økt skipstrafikk og skipstrafikk i nye deler av industriområdet vil ha betydning for det biologiske 
mangfoldet i influensområdet tilknyttet naturtypen skjellsandforekomster. Arealbeslaget er vurdert ha 
stor negativ virkning for naturtypelokaliteten poller og middels negativ virkning for naturtype 
østersforekomster, arealbeslag og forurensning er vurdert å ha liten til middels negativ virkning for 
skjellsandforekomster og liten negativ konsekvens for gyteområde for torsk.  
Stor verdi og middels til stor negativ virkning har middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
 
Artsforekomster  
 
Arealbeslag er vurdert å ha middels negativ virkning på artsforekomster grunnet tap av næringsområde 
for beitende fugler, fiskeyngel knyttet til gyteområdet og for østers som er stedbundne. Spredning av 
miljøgifter fra stedegent sediment fra økt skipstrafikk og skipstrafikk i nye deler av industriområdet kan 
medføre til liten til middels negativ virkning for marint biologisk mangfold tilknyttet naturtypen større 
skjellsandforekomster, samt flatøsters og kamskjell i influensområdet. Støy og skipstrafikk er vurdert å 
ha ingen virkning og ubetydelig konsekvens for artsforekomster.  
Stor verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--). 
 

NATURESURSSER 

Områder for fiskeri og havbruk 

Arealbeslag i sjø er vurdert er å ha ingen til liten negativ virkning for gytefeltet grunnet tap av nærings- 
og oppvekstområde. Økt skipstrafikk, arealbeslag og spredning av bunnsediment i driftsfasen er vurdert 
å ha ingen til liten negativ virkning for naturressurser som skjellanlegg (Klubbeosen), fiskeplass og 
låssettingsplass i influensområdet grunnet avstand.  
Middels verdi og ingen til liten negativ virkning gir ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 2656 

SAMLET VURDERING  

Arealbeslag, forurensning, støy og båttrafikk er vurdert samlet å ha middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) for naturmangfold. For naturressurser vil tiltaket ha ubetydelig til liten negativ virkning (0/-). 
Samlet vurdering for deltema og naturtypelokaliteter med middels til stor negativ konsekvens er 
inkludert i tabell under. For resterende lokaliteter se tabell 6. 
 

Fagtema 
Verdi Virkning 

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

Naturmangfold Samlet  
Middels til stor 
(--/---) 

1. Osparøy-Langøy 

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

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

                          
Middels negativ 
(--) 

2. Straumpløya 

 

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

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

Stor negativ (---) 

3. Straumpløya/ 
Larsvågen 
 

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

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

 Middels negativ 
(--) 

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

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

                   
Middels negativ 
(--) 

Naturressurser                   Samlet 
Ubetydelig til 
liten negativ 0/-) 

 

SAMLET BELASTNING (JF.NATURMANGFOLDLOVEN §10) 

Det aktuelle tiltaksområdet er allerede påvirket av eksisterende virksomhet og utviding av 
næringsområdet vil medføre økt belastning på økosystemet, i form av arealbeslag og forurensning i sjø.  
Selve arealbeslaget vil ha en tidsbegrenset effekt og endringene vil være irreversible. Imidlertid vil 
fremtidig drift med økt skipstrafikk og bruk av andre næringsareal kunne føre til nye tilførsler av 
miljøgifter til området, samt spredning av allerede forurenset sediment. Ødeleggelse av viktige 
naturtyper som ikke kan reetableres og risiko for spredning av forurenset sediment som kan påvirke 
marine organismer vil føre til en høyere belastning på økosystemet i influensområdet.   
 

VIRKNING I ANLEGGSFASEN 

Økt trafikk og støy er vurdert å ha liten negativ virkning for artsforekomster (sjøfugl). Skadevirkninger 
ved gjennomføring av sprenging kan ha liten negativ virkning på yngel tilknyttet gyteområde som bruker 
grunntområder ved Rubbestadneset. Avrenning av steinstøv og sprengstoffrester vil ha liten til 
ubetydelig negativ virkning for fisk og yngel. Med bakgrunn i resultatet fra risikovurdering av forurenset 
sediment (Økland 2018) og observasjon av finstoffrikt sediment er det sannsynlig at det kan være 
forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentet i området like øst før planområdet, som kan spres 
ved utfylling. Det er risiko for at forurenset sediment spres til skjellanlegget Klubbeosen.  
 

AVBØTENDE TILTAK 

Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en gjennomføre undervannssprenginger så skånsomt som 
mulig, og fisk og fugl bør skremmes vekk fra tiltaksområdet. Boblegardin kan brukes for å ytterligere 
begrense skadevirkningen av trykkbølger i vannet og siltgardin under anleggsarbeid kan redusere 
spredning av finstoff. Utfylling og sprengningsarbeid i dette området bør utføres når det ikke er 
produksjon av østers i akvakultur anlegget Klubbeosen for dyrking av bl. a. østers (lokalitetsnummer 
10052) til Aga musling. Utfylling i sjø anbefales gjennomført utenfor torskens gyte- og yngleperiode, 
som er i tidsperioden februar-april.  
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USIKKERHET OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det var i stor grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i sjø i tiltaks- og influensområdet.  
Årstiden for feltet var utenfor vekstsesongen til flere alger i sjø, og det kan ha blitt oversett rødlistede 
alger i området på grunn av dette. Det er likevel vurdert at kunnskapsgrunnlaget for artsforekomster er 
tilstrekkelig. Skjellsandforekomstene ble ikke avgrenset annet enn hvor det ble observert eller prøvetatt 
i influensområdet og det er trolig større areal av denne viktige naturtypen i området.   
 
Det er knyttet usikkerhet til vurdering av virkning og konsekvens for tilførsler og spredning av 
miljøgifter i sediment. Det er ikke avgrenset hvor stort influensområdet er i forhold til forurensede 
sedimenter, detaljer om dybdeforhold og strømforhold i området er lite kjent og det er heller ikke foretatt 
undersøkelser av miljøgifter i marint biologisk mangfold og miljøtilstand for bløtbunnsfauna. Det er 
dermed noe usikkert hvordan dagens forurensing påvirker og hvordan fremtidig forurensing vil påvirke 
biologisk mangfold og økosystemet.  
 
Det vil være hensiktsmessig å kartlegge omfanget av miljøgifter i sedimentet og bunnforhold for å 
avdekke og begrense potensiell spredning av miljøgifter til nærområdet. Undersøkelser av miljøgifter i 
marine organismer vil også være viktig å undersøke for å stedfeste forurensningssituasjonen.  
 
Før oppstart av fremtidige tiltak vil det også være gunstig å opprette noen faste kartleggingsstasjoner 
for overvåkning av sediment og marine organismer i influensområdet. Stasjonene kan best plasseres når 
omfanget til forurensing i området er kjent.  Det tilrådes at overvåkingen skjer i anleggsfase og driftsfase.  
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Figur 1. Prinsippskisse for ny reguleringsplan for Rubbestadneset industriområde. 

NY REGULERINGSPLAN FOR RUBBESTADNESET 
INDUSTRIOMRÅDE 

Det er planer om å utvikle eksisterende industri- og havneområde på Rubbestadneset i Bømlo kommune. 
Aktuelle tiltak er mellom annet etablering av nytt næringsområde, kai, industrilager, skipsdokk og 
veinett. Disse tiltakene medfører utfylling i sjø. Det er ønskelig å stenge av deler av industriområdet 
med gjerde slik at allmenheten ikke har tilgang, da aktivitet på Rubbestadneset krever stort fokus på 
helse, miljø og sikkerhet. 
 
I forbindelse med utvidelsen av industriområdet er et av hovedmålene å utvikle en unik teknologi-dokk 
som vil kunne ivareta 90 % av skipsflåtens behov innen vedlikehold og reparasjoner. Dokken vil få en 
byggehøyde på ca. 55 meter og vil bli den største av sitt slag i Norge. Målet er å bygge en overbygd 
dokk som skal være tett for avrenning til sjø, og alt sjøvann/ferskvann benyttet i driftsfase vil bli renset 
før utslipp til sjø via et sandfangsystem. UV-rensing av vann vil også bli vurdert (pers. kom. Nina 
Ingvaldsen). Ny reguleringsplan skal ha fokus på ulike byggehøyder og god landskapstilpasning for 
industriområdet inn mot sentrum av Rubbestadneset.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg på foreliggende informasjon og befaring av tiltaksområdet i sjø av 
Hilde Haugsøen og Ingeborg E. Økland utført den 7. februar 2018. Det var lett skydekke, god sikt i 
sjøvannet og gode lysforhold under befaringen. Det er gjort en sammenstilling fra resultater fra 
foreliggende litteratur, nasjonale databaser, og informasjon fra 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 

For kartlegging av marint naturmangfold ble fjæresonen og øvre del av sjøsonen befart vha. fridykking 
og båt. I tillegg ble det benyttet GoPro undervannskamera festet på grabb fra båt i dypere deler av 
sjøsonen. Det ble tatt opp sedimentprøver med grabb fra bunn for å undersøke bunnforhold og naturtyper 
i influensområdet. Artsforekomster ble identifisert i felt med spesielt hensyn til rødlistete og svartlistete 
arter. 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 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

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



 

Rådgivende Biologer AS 11 Rapport 2656 

(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 2). 
 

 
Figur 2. 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 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 svartliste for arter (Gederaas 
m. fl. 2012). Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet tabell 2. Nomenklaturen, samt norske 
navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
 
NATURRESSURSER  
 
For temaet naturressurser, fiskeri og havbruk, følger vi også malen i Statens Vegvesen sin håndbok 
V712. Her registreres fangstområder, gyte- og oppvekstområder, tareområder, kaste-/og 
låssettingsplasser, lokaliteter for oppdrettsanlegg for fisk på land og i sjø, skjellanlegg, havbeiteanlegg, 
østerspoller eller lignende.  
 
 

Figur 3. «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 i saltvann 
DN-håndbok 19 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 
B og A 

Artsforekomster 
Henriksen & Hilmo 
(2015) 

Forekomster av arter som 
ikke er på Norsk rødliste 

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

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

Naturressurser 

Områder for fiske og 
havbruk 
Fiskeridirektoratet 

Lavproduktive fangst- eller 
tareområder 

Middels produktive fangst- 
eller tareområder. Viktige 
gyte-/oppvekstområder.  

Store, høyproduktive 
fangst- eller tareområder. 
Svært viktige gyte-
/oppvekstområder. 
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-
lagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der 
tiltaket vil kunne ha en effekt. I dette tilfellet vil tiltaksområdet i stor grad sammenfalle med det 
avgrensede planområdet, se figur 1. Planområdet omfatter arealer som blir direkte påvirket i forbindelse 
med arealbeslag på land og utfylling i sjø. 
 
Tiltakets influensområde for marint naturmangfold og naturressurser kan være svært ulike, avhengig av 
hvilke påvirkninger og hvilke organismegrupper som vurderes. Undervanns-sprengning kan ha 
virkninger på adferd av fisk eller sjøfugl i avstand på opp til 2-3 km, mens direkte skadelige effekter 
som ved utfylling i sjø er begrenset til kort avstand fra eller tilsvarende tiltaksområdet. Midlertidige 
effekter på bunnfauna og flora ved nedslamming er normalt avgrenset til omtrent 250-500 meter, men 
vil kunne variere betydelig avhengig av lokale strøm og utskiftningsforhold.  Influensområdet er i tillegg 
hvor en kan ha påvirkning fra drift i forhold til utslipp til sjø og økt skipstrafikk som vil kunne medføre 
spredning av stedegne sediment ved oppvirvling av sediment inntil 20 m dyp med propell. Avgrensning 
av influensområdet er skravert i figur 4. Arealet tar utgangspunkt i feltobservasjoner og nåværende 
dybdekart der potensielle sedimentasjonsareal og spredningsareal for miljøgifter er tatt hensyn til.  
 

 
Figur 4. Oversikt over avgrensing av tiltaks- og influensområdet. Tiltaksområdet tilsvarer i stor grad 
planområdet og influensområdet er omtrentlig avgrenset.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Rubbestadneset er lokalisert i vannforekomsten Stokksundet (vannforekomst id: 0260010501-6-C) og 
ligger på nordøstsiden av Bømlo i Bømlo kommune (figur 5). Vannforekomsten er oppført med moderat 
økologisk tilstand (høy pålitelighetsgrad) og dårlig kjemisk tilstand (lav pålitelighetsgrad) i Norges 
Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin kartdatabase. Det er veiforbindelse til Rubbestadneset via 
fylkesvei 541.  
 

 
Figur 5. Sirkel viser omtrentlig plassering av planarealet ved Rubbestadneset. 
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RUBBESTADNESET INDUSTRIOMRÅDE 

Industriområdet ved Rubbestadneset har vært i bruk siden 1903 med produksjon av skipsmaskineri som 
hovednæring, men også med verksted for reparasjon og vedlikehold av skip. Industriområdet har i 
ettertid blitt bygget ut på 1980-, 1990- og 2000-tallet. Området strekker seg i dag fra indre del av 
Larsvågen til like utenfor ytre del av Larsvågen ved Dokken. Larsvågen er en forholdsvis lang og smal 
våg bestående av kaiområder på vestre side, og øyer og uberørt strandsone langs østre og indre del av 
vågen (figur 6). Største vanndyp i indre del av vågen er på 12 m, og mellom indre og ytre del av 
Larsvågen er det en liten terskel på ca 10 m dyp.  
 

 
Figur 6. Områdekart av eksisterende anlegg og tiltaksområdet. 
 
FORURENSINGSHISTORIKK 

Sjøområdet i Larsvågen har tidligere blitt brukt som deponi av avfallsmasser fra driften. Ved dagens 
drift blir avfall forskriftmessig deponert og håndtert. Deler av sjøbunnen har tidligere blitt tildekt av duk 
og masser i forbindelse av utviding av industriområdet i midtre og ytre del. Det er fortsatt noe tilførsler 
av miljøgifter til sjø, ved avrenning fra landareal og drift av eksisterende dokk. 
 
I store deler av planområdet er det kartlagt forurenset sediment i sjø (Haveland 2009, Helland mfl. 2011 
og Økland mfl. 2018). Det er utført en risikovurdering av sediment i 2018 (Økland mfl. 2018) basert på 
nye undersøkelser og tidligere analyseresultater. Risikovurderingen viser at de fleste miljøgiftene i 
Larsvågen til like utenfor ytre del av Larsvågen ved Dokken ligger over grenseverdien for Trinn 1, 
økologisk risiko, i henhold til veileder for risikovurdering av forurenset sediment (M-409:2015).  
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Lyraholmen 
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Langøy 
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I  det planlagte utfyllingsområdet ved østre del av tiltaksområdet var både middel- og maksimal 
konsentrasjonen av tributyltinn (TBT), antracen, pyren og benzoantrancen (PAHer) over grenseverdien 
for Trinn 1, og i tillegg var maksimalkonsentrasjonen til en rekke PAH-sambindinger og ∑PCB7 og 
over grenseverdien. For PAH-sammenbindingene var det spesielt en stasjon (stasjon M4, Økland mfl. 
2018), lokalisert dypest og ytterst ved østre planområde som bidrog med høye konsentrasjoner. Det var 
spesielt innholdet av TBT som var høyt i østre del av planområdet. mens i Larsvågen og vest for 
Lyraholmen var innholdet av tributyltinn (TBT), pyren og kopper særskilt høyt.  
 

GENERELT OM MARINT BIOLOGISK MANGFOLD I TILTAKSOMRÅDET 

Store deler av strand- og sjøsonen i tiltaksområdet er allerede berørt og endret av eksisterende  
næringsområde, og tilhører naturtypene sterkt endret marin fastbunn (M14) og sterkt endret marin 
sedimentbunn (M15). 
 
Uberørt strandsone i tiltaksområdet består av slak til bratt fjell, steinblokker og stein- og grus strand med 
blære- og grisetang i nedre del. Dette er gjennomgående også i influensområdet (figur 7). Et smalt belte 
av sauetang over blære- og grisetangevegetasjonen ble også registrert i de mest skjermede områdene. 
Langsgående strandlinjen er det fjæreblod, tydelig markert marebek på berg og det ble registrert vanlig 
strandsnegl og fjærerur. Naturtypen fast fjærebelte-bunn (M3) er mest dominerende med utformingene  
gristangbunn (M3-1), blæretangbunn (M3-4) og strandsnegl-blåskjell-rurbunn (M3-9). 
 
I øvre deler av sjøsonen dominerer  moderat til bratt fjell, etterfulgt av blandet sedimentbunn bestående 
av sand, skjellsand, mudder, grus og silt, eller sedimentbunn bestående av ren fin til grovkornet 
skjellsand (figur 8). Uberørt sjøsone i tiltaks- og influensområdet består i hovedsak av naturtypene 
grunn marin sedimentbunn (M4) og marin fastbunn (M1) i henhold til NiN 2.0. For disse naturtypene 
dominerte utforminger som grunn finsedimentbunn (M4-5), grunn skjellsandbunn (M4-10) og 
skjellsandbunn i rødalgebeltet (M4-19), fingertarebunn (M1-6) og  beskyttet-eksponert sublitoral 
bergvegg (M1-17).  
 
Habitatbyggende arter av tangvegetasjon som sagtang, grisetang og blæretang dominerer øverst i 
sjøsonen, spesielt ved de mest skjermede områdene. Nedenfor tangvegetasjonen på fjell var det et 
sammenhengende belte av fingertare på ca 2-5 m bredde langsgående strandlinjen på østre side av 
tiltaksområde. I østre del av tiltaksområdet ble det registrert svartlistede arter som sjølyng og pollpryd 
på fjell. Langsgående østre og ytre del av tiltaksområde dominerte skjellsandbunn. I Larsvågen 
dominerte blandet finsediment på sjøbunnen. I en mindre bukt ved østre del av Larsvågen ble det 
observert flere individ av flatøsters fra to ulike generasjoner (figur 8 og 11). På de mer avflatede 
områdene med skjellsand var det områder med sukkertareforekomster med varierende tetthet og 
områder av buskaktige rødalger, derav en eller flere dokkearter, rekeklo og teinebusk. 
 
Det ble gjort flere grabbhugg av sediment i influensområdet for å avgrense utbredelsen av 
skjellsandbunn (figur 8). I det dypeste området, mellom den østre delen av planområdet og Søndre Veøy 
og mot Klubbeosen, ble det funnet sediment som bestod av en blanding av mudder, sand, silt og 
skjellsand. Nær land var skjellsand dominerende i store deler av influensområdet. I sundet mellom 
Osparøya og Veøy ble det registrert skjellsand på flatene ned til 36 m dyp og steinbunn med skjellsand 
innimellom i de bratte partiene. Lokale kilder (pers. kom. Jarle Grønås & Eivind Bergtun) informerer 
om forekomster av skjellsandbunn i sjøområdet mellom Veøy og Aga, samt kamskjell og 
østersforekomster. Denne informasjonen er ikke bekreftet i felt da det i hovedsak var tiltaks og 
influensområdet som ble undersøkt.  
 
I midtre del av tiltaksområdet er det en rundt 6 dekar stor poll, Straumpløya (figur 9,), med en dybde på 
ca 3 m og med et smalt og grunt innløp (innløpet var ca 1 m dypt ved synfaring). Under synfaring var 
det sterk strøm i innløpet til pollen, der sedimentet bestod av skjellsand, skjellrester og noe grus. Her 
ble det observert sjøanemoner, hydroider, tunikater, sirkelskjell og eremittkreps. Det var også store 
flerårige sukkertareindivid, noe fingertare og rugl ved utløpet til pollen. Sjøbunnen i pollen er dominert 
av mudderholdig finsediment bestående av sand, silt, skjellsand og mudder. I midtre og innerste del av 
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pollen ble det observert flere flatøsters og spredte forekomster av sukkertare, dels dekket med  tepper 
av grønnalger. Innerst i pollen er det et langgrunt bløtbunnsområde som tørrlegges ved lavvann.  
 

 
Figur 7. Strandsone. A: Fjell og stein med vegetasjon av tang østre del av tiltaksområde. B: Stein- og 
grusstrand i vestre del av tiltaksområde. C: Nærbilde av marebek, fjæreblod, blæretang og grisetang. 

 

A 
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Figur 8. Sjøsone. A: Flatøsters. B: Tangvegetasjon på blandingsbunn. C: Sukkertareforekomster på 
stein og skjellsandbunn. D: Skjellsandbunn med algevekst og noe grus. E: Pollpryd, grønndusk, 
albueskjell og rugl på fjell og stein. F: Skrånende steinrøys på ca. 30 m dyp i influensområdet. G. 
Skjellsand fra sedimentundersøkelsen. H:Skjellsandbunn på 36 m dyp i influensområdet. 

B A 

C D 

E F 

H G G 



 

Rådgivende Biologer AS 20 Rapport 2656 

  

Figur 9. Pollen Straumpløya i tiltaksområdet. A: 
Oversiktsbilde av innerste del av pollen. B: Grus- 
og steinbunn i innløpet med skjellsand, skjellrester, 
grus, rugl på stein og sukkertare. C: Bløtbunn med 
skjellrester og flatøsters i den dypere delen av 
pollen. D: Oversiktsbilde av den ytre delen av 
pollen. E: Algeteppe av Chaetomorpha sp.i indre 
delen av pollen   
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR VERDIVURDERING 

Det er registrert gytefelt for torsk, havbruk og fiskeriinteresser i Fiskeridirektoratets database 
(www.fiskeridir.no) innenfor tiltaks- og influensområdet. Det foreligger observasjoner av rødlistede 
sjøfuglarter i Artsdatabanken sitt Artskart (www.artsdatabanken.no) i influensområdet.  
 

NATURMANGFOLD 

NATURTYPER  

Det ble registrert flere viktige naturtyper i tiltaks- og influensområdet under synfaring den 7. februar 
2018. Fra før var det kun registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk. 
 
Gytefeltet for torsk «Krabbavika» (lokalitet A) er registrert med middels eggtetthet (2) og lav retensjon 
(1) og har C-verdi. Feltet overlapper med tiltaksområdet i nordøstre del mens  mer enn halvparten av 
gytefeltet ligger innenfor influensområdet.  
 
Det ble registrert større skjellsandforekomster (I12) (lokalitet 1) som ble avgrenset ved hjelp av 
prøvetaking av sediment og observasjon i deler av tiltaks- og influensområdet (figur 10). Utbredelsen 
av skjellsandbunn utover influensområdet er ikke avgrenset, men det ble opplyst at det er 
skjellsandforekomster i sjøområdet mellom Aga og Veøy (pers. kom J. Grønås), som ikke ble befart  i 
februar 2018. Skjellsandforekomstene innen tiltaks- og influensområdet er vurdert samlet for området 
og utgjør ca 170 daa. For at naturtypelokaliteten skal oppnå kriteriene for svært viktig (A-verdi), må 
skjellsandforekomstene, i henhold til DN Håndbok 19, bestå av ren skjellsand over 100 daa, grunnere 
enn 10 m dyp. Skjellsandforekomster kan forekomme ned til mer enn 50 m dyp, og er et viktig habitat 
for arter som kamskjell og andre nøkkelarter. Naturtypelokaliteten skjellsandforekomster i tiltaks- og 
influensområdet er vurdert etter kriteriene for DN Håndbok 19 som viktig (B-verdi).  
Det ble registrert spredte sukkertareforekomster i skjellsandbunnen, og et smalt belte av fingertare 
langsgående strandlinjen i østre del av tiltaksområde (fra Hågansneset og Larsholmen). Tareskog er 
viktig for yngel tilknyttet gyteområdet i tiltaks- og influensområdet, men forekomstene er for små til at 
de når kriteriene for naturtypen større tareskogsforekomster. 
 
Det ble registrert en liten og grunn poll (I05) (lokalitet 2) som utgjør et areal på ca 6 dekar i 
tiltaksområdet, Straumpløya. Naturtypelokaliteten er vurdert som upåvirket av menneskelig aktivitet og 
det ble ikke registrert synlige inngrep ved synfaring. Bunnsedimentet i pollen kan imidlertid være 
påvirket av forurensning fra havneområdet like ved, men det var ingen ytre tegn til dette ved synfaringen. 
Innerst i pollen er det et langgrunt bløtbunnsområde som tørrlegges ved lavvann. Bløtbunnsområdet 
oppnår ikke kriteriene for en viktig naturtype , som må omfatte strandflater på over 100 daa. Naturtypen 
har således utformingen strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder og er trolig et lokalt viktig 
beiteområde for fugl og fisk.  
 
Flatøsters ble registrert i pollen Straumpløya og i bukten ved østre del av Larsvågen. Det ble registrert 
skjell fra minst to ulike årsklasser. Forekomstene ble observert spredt over et område som samlet er over 
7 dekar, og oppfyller derfor kriteriene som nøkkelområde for østersforekomster (I13) med utformingen 
naturlige poller (I10301) og grunne bukter med relativt høy temperatur (I1302). Østersforekomsten i 
området vurderes som lokalt viktig (C- verdi). Naturtypelokaliteten poller er liten men vurdert som 
viktig (B-verdi) på grunn av forekomster av flatøsters og forekomst av bløtbunnsområde i strandsonen. 
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Tabell 3. Registrerte naturtyper i tiltaks- og influensområdet til ny reguleringsplan for Rubbestadneset 
industriområde. Rød = stor verdi, oransje = middels verdi. 

Lokalitet Naturtype Størrelse Kilde Verdi 
A. Krabbavika Gyteområde 3124 daa Fiskeridir C 
1. Osparøy-Langøy Skjellsandforekomster 170 daa RB B 
2. Straumpløya Poller 6 daa RB B 
3. Larsvågen- Straumpløya Østersforekomster  7 daa RB C 
 

ARTSFOREKOMSTER 

I Artskart er det i influensområdet registrert flere observasjoner av fiskemåke med status nær truet (NT), 
makrellterne (EN; sterkt truet) og ærfugl (NT) (tabell 4 og figur 13). Under befaringen ble det registrert 
flatøsters (NT) i tiltaksområdet. Det er registrert hekkeområde for makrellterner i innløpet til 
Innværfjorden som ligger nær influensområdet, lokaliteten er ikke koordinatfestet. 
 
Det ble informert om kamskjell- og østersforekomster i influensområdet mellom nordre del av Veøy og 
søndre del av Aga (pers. kom. Jarle Grønås). Forholdene er antatt gode for kamskjell i dette området og 
forekomstene kan ha opphav i tidligere skjellanlegg Veøy N (lokalitetsnummer 14203) som kultiverte 
stort kamskjell nord for Veøy. Østersforekomster kan også stamme fra kultiverte østers i skjellanlegget 
Klubbeosen I (lokalitet nr. 10052), som vil kunne gyte fritt til nærområde. Utstrekning av forekomstene 
er ukjent og ikke bekreftet i felt. 
 
Etter en korrespondanse med Fylkesmannen i Hordaland fikk vi den 9. mars 2018 informasjon om at 
det ikke finnes arter unntatt offentligheten i tiltaks- og influensområdet. 
 
På bakgrunn av at tiltak- og influensområdet har tilhold av flere arter i rødlistekategoriene NT og VU 
vurderes artsforekomster å ha stor verdi.  

Tabell 4. Forekomster av rødlistearter (jf. Henriksen og Hilmo 2015) i influensområdet for ny 
reguleringsplan for Rubbestadneset industriområde. 

Rødlisteart Rødlistekategori Lokalitet Kilde 
Fiskemåke NT (Nær truet) Rubbestadneset Artskart 
Makrellterne EN (Sterkt truet) Innværfjorden Artskart 
Ærfugl NT (Nært truet) Stokksundet-Geitaholmen-Rutlaholmen Artskart 
Flatøsters NT (Nært truet) Larsvågen og Straumpløya RB 
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Figur 10. Oversikt over naturtyper i saltvann og artsforekomster i tiltaks- og influensområdet til 
Rubbestadneset.  
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Figur 11. Oversikt over naturtyper i tiltaks- og influensområdet til Rubbestadneset. 
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NATURRESURSSER 

FISKERI OG HAVBRUK 

I Fiskeridirektoratets kartverktøy (www.fiskeridir.no) er det registrert fiskeplass for passive redskap 
(fiskefeltet Stokksundet, Bømlosiden) for fiske av sei som overlapper med den østligste delen av 
influensområdet (se lokalitet 1, figur 12). Det er to låssettingsplasser i ytre del av influensområdet (Veøy 
nord og Juskevika, lokalitet 2 og 3). Veøy nord er noe brukt av tre til fire fartøy og Juskevika er aktivt i 
bruk for låssetting av makrell og sild og er oppført som viktig. Gytefeltet «Krabbavika» (lokalitet 3) for 
torsk overlapper noe med tiltaksområdet, med middels høy eggtetthet (2) og lav retensjon (1). Gytefeltet 
for torsk (lokalitet A) er registrert som lokalt viktig (C-verdi). I influensområdet ca 1 km nordvest for 
planområdet ligger akvakulturanlegget Klubbeosen I (lokalitetsnr. 10052) for dyrking av østers.  
 
På bakgrunn av at det er viktige låssettingsplasser, fiskefelt  og akvakulturlokalitet i influensområdet og 
gytefelt med liten verdi i tiltaksområdet vurderes fiskeri og havbruk samlet å ha middels verdi.  

Tabell 5.  Registrerte fiskeri og havbruk i tiltaks- og influensområdet til ny reguleringsplan for 
Rubbestadneset industriområde. Rød = stor verdi, oransje = middels verdi, gul = liten verdi. 

Lokalitet Lok.id. Fiskeri og havbruk Kilde Verdi 
1. Stokksundet, Bømlosiden  Fiskeplass med passiv redskaper Fiskeridir Middels 
2.Veøy Nord  Låssettingsplass Fiskeridir Middels 
3. Juskevik  Låssettingsplass Fiskeridir Middels 
4. Klubbesoen  Akvakultur (flatøsters) Fiskeridir Middels 
A. Krabbavika 10052 Gytefelt for torsk Fiskeridir Liten 
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Figur 12. Fiskeri og havbruksinteresser i tiltaks- og influensområdet, planområdet er markert med feit 
svart linje. 
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OPPSUMMERING AV NATURVERDIER 
  
Det er registrert flere viktige naturtyper i tiltaks- og influensområdet som gyteområde for torsk, større 
skjellsandforekomster, østersforekomster og poller (figur 13).  
 

 
Figur 13. Oppsummering av naturverdier i tiltaks- og influensområdet ved Rubbestadneset. Kun 
stedbundne arter er vist i kart. 



 

Rådgivende Biologer AS 28 Rapport 2656 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

I dette kapittelet er det innledningsvis foretatt en vurdering av hvordan utviklingen vil bli i områdene 
uten det aktuelle tiltaket, det såkalte 0-alternativet, som omfatter dagens drift ved industriområdet. 
Deretter er virkninger i driftsfasen omtalt og konsekvensen av dette vurdert for de ulike deltemaene. 
Virkninger i anleggsfasen er vurderes separat i eget kapittel.  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 

Som kontroll for konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for influensområdet 
uten det planlagte tiltaket. Deler av influensområdet er allerede påvirket av tekniske inngrep og tilførsler 
som fører til at 0-alternativet blir definert som influensområdet sin nåværende tilstand under 
utarbeidingen av konsekvensutredningen. 
 
KLIMAENDRINGER 

Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange sammen-
henger. 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.  
 
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. 
 
EKSISTERENDE INDUSTRIOMRÅDE OG FORURENSING 

Sediment i sjø ved eksisterende industriområde er forurenset og det skjer høyst trolig oppvirvling og 
spredning av miljøgifter til nærliggende områder der i dag,  i hovedsak fra båtpropell tilknyttet 
skipstrafikk til og fra området, samt naturlige strømforhold i området. 
 
Høye konsentrasjoner av miljøgifter er funnet i Larsvågen og utover mot Lyraholmen, nord til Langøya, 
samt øst for Larsholmen (Økland mfl 2018), en avstand på over 1 km fra innerst i Larsvågen til ytterst 
i. I tillegg er det avrenning av miljøskadelige forbindelser til sjø fra land og drift av eldre dokk som ikke 
er tett for avrenning. Det er foreløpig liten kunnskap om hvordan dette påvirker marine organismer, da 
det ikke er utført undersøkelser av miljøgifter i biota, men konsentrasjonene av miljøgifter er av en slik 
grad at det regnes som toksisk for marine organismer.  
 
Basert på topografien i området, vil et potensielt område for spredning og sedimentering av miljøgifter 
også være i dypområdet øst for planområdet som er formet som en avlang renne. 
Forurensningstilstanden her er ukjent, men det ble funnet forurenset sediment i ytre og østre del av 
tiltaksområdet fra prøvepunkt som ligger noe grunnere og nærmere land (Økland mfl. 2018). Under 
befaringen 7. februar 2018 ble det dokumentert at det var finsediment i dette dypområdet og det er derfor 
sannsynlig at det kan finnes forurenset sediment også der, spesielt siden det også er funnet høye verdier 
av miljøgifter helt nord til Langøya. 
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VIRKNING AV 0-ALTERNATIVET 

Vi kjenner ikke til andre tiltak som planlegges i influensområdet i nær fremtid. 0-alternativet vurderes 
samlet å ha middels negativ konsekvens (--) for naturmangfold og naturressurser knyttet til 
influensområdet på grunn av spredning av forurenset sediment som finnes i tiltaksområdet. 
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

Utvikling av næringsområdet vil omfatte arealbeslag i sjø og det er ventet noe økt skipstrafikk og støy. 
I tillegg er det risiko for spredning av forurenset sediment til omliggende områder, inkludert økt 
oppvirvling på grunn av økt skipstrafikk i driftsfasen. Virkning og konsekvens per naturtypelokalitet er 
vist i tabell 6. 
 

NATURMANGFOLD  

NATURTYPER  

Arealbeslag 

Østre del av tiltaksområdet skal fylles ut og planeres for å etablere kai og industriområde og store deler 
av strandsone og sjøbunn vil gå tapt grunnet arealbeslaget. Arealbeslaget i østre del omfatter ca 88 daa 
og inkluderer strandsone, småøyer og landareal. Generelt vil arealbeslag i sjø føre til at områder med 
sedimentbunn blir fullstendig endret. Områder fra 0-30 meter dyp med hardbunn og tareskog, som 
påvirkes ved fylling med stein, vil kunne rekoloniseres av alger og tare etter 5-10 år.  
 
Arealbeslag i sjø vil ha ulik påvirkning på viktige naturtyper i planområdet. For gyteområdet for torsk 
(lokalitet A) er virkningen av arealbeslaget vurdert å ha ingen til liten negativ virkning fordi arealet av 
grunt nærings- og oppvekstområde for torskeyngel er liten. Det vil fortsatt eksistere tilsvarende areal i 
omegn etter utbyggingen, noe som reduserer den negative virkningen.  
 
For poller (lokalitet 2) vil arealbeslaget være irreversibelt og naturtypelokaliteten vil gå tapt. Tiltaket vil 
ha stor negativ virkning for naturtypelokaliteten poller i tiltaksområdet. 
 
For østersforekomster i Larsvågen og i Straumpløya  (lokalitet 3) vil arealbeslaget føre til at pollen og 
sjøområdet med flatøsters vil gå tapt. Flatøstersen er kravstor med hensyn til miljøforhold og avhengig 
av områder som kan gi høye temperaturer over tid for å kunne produsere modne egg (DN Håndbok 19), 
og slike områder vil være viktig når levevilkårene har vært dårlig i perioder. Forekomster av østers vil 
trolig fortsatt bestå i nærområdet med grunnlag i informasjon pers. kom J. Grønås og E. Bergtun om 
østersforekomster mellom Aga og Veøy. Selv om østersforekomster i tiltaksområdet vil være sterkt 
påvirket ved arealbeslag, er derfor samlet påvirkning på østersforekomster i området vurdert å ha 
middels negativ virkning.  
 
For skjellsandforekomster (lokalitet 1) vil kun forekomster i tiltaksområdet gå tapt ved arealbeslag. Det 
er mindre areal av skjellsandforekomster som går tapt og virkning er vurdert som liten negativ.  
 
Forurensing 

Oppvirvling av sediment fra økt skipstrafikk med store fartøy vil kunne føre til spredning av sediment i 
planområdet og nærliggende influensområdet, i hovedsak for dybder grunnere enn 20 m. Grov skjellsand 
i planområdet indikerer begrenset sedimentering av finstoff, og det vil også være begrenset oppvirvling 
i områder med grovsediment. Finsediment i rennen som går øst for planområdet kan imidlertid fraktes 
og spres lenger. Spredning av miljøgifter fra stedegent sediment fra økt skipstrafikk og skipstrafikk i 
nye deler av industriområdet kan føre til liten til middels negativ virkning for marint biologisk mangfold 
tilknyttet naturtypen større skjellsandforekomster (lokalitet 1) og gyteområder for torsk (lokalitet A). 
Undersøkelser har vist at torskeegg og larver er  sårbare for endringer i vannkvalitet, som for eksempel 
miljøgifter (Bunn mfl. 2000). Dette kan føre til økt dødelighet og deformasjoner. Hvor høye verdier det 
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er av miljøgifter i vannsøylen som egg og larver oppholder seg i er imidlertid usikkert da dette ikke er 
undersøkt.  
 
Ved utvikling av industriområdet er det planer om å bygge en overbygd dokk for å sikre null utslipp til 
miljøet fra det nye anlegget. Detaljene er ikke konkretisert enda, men det skal legges opp til løsninger 
som skal fange opp alt spylevann fra fartøy i en tett dokk som videre blir renset via sandfang-system. 
Det vurderes å benytte UV-rensing av vann før utslipp til sjø. Eksisterende virksomhet skal fortsatt bestå 
etter utbygging, og vil kunne bidra med tilførsler til sjø. Eksisterende dokk skal brukes til mindre  
prosjekt, men kan om mulig endre plassering for å forkorte avstand mellom lokasjonene  (pers. kom. 
Kari H. Rommetveit).  
 
Strøm og utskiftning 
Utfyllingsområdet som dekker småholmene og strandsone i midtre og østre del av tiltaksområdet skal 
følge landkonturene, og de grunne sjøområdene i midtre del vil bli fullstendig utfylt, og vil føre til lokalt 
endrete fysiske forhold, men vil  ikke være av betydning for strømforholdene i sjøområdet. Arealbeslag 
i sjø er vurdert å ha ubetydelig virkning på strøm og utskiftningsforhold. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Arealbeslag 
Bløtbunnsområdet, pollen og grunnområder i tiltaksområdet fungerer trolig som nærings- og 
oppvekstområde for fugl og marine arter. Arealbeslag her fører til at leveområder går tapt. Artene vil 
likevel trolig ha tilgang på nærings- og leveområder i nærliggende områder. For flatøstersen i 
tiltaksområdet er virkningen endelig, da østershabitatet går tapt, men det er ifølge lokale kilder (pers. 
kom. E. Bergtun og J. Grønås) også østersforekomster i influensområdet, og disse vil ikke blir berørt av 
arealbeslaget og vil sørge for rekrutteringen av flatøsters i nærområdet. Arealbeslag er vurdert å ha 
middels negativ virkning på artsforekomster av flatøsters. 
 
Forurensning 
Bivalver generelt og kamskjell især kan akkumulere miljøgifter og tungmetaller i høye konsentrasjoner 
(Husa mfl. 2016). Studier har vist at voksne kamskjellindivider har høy toleranse for miljøgifter, men 
det er observert økt dødelighet hos kamskjellarver som ernærer seg på mikroalger og bakterier som tar 
opp tungmetaller som blant annet kobber, og som akkumuleres i larven (Husa mfl. 2016). Spredning av 
miljøgifter fra stedegent sediment fra økt skipstrafikk og skipstrafikk i nye deler av industriområdet kan 
føre til liten til middels negativ virkning for generelt marint biologisk mangfold, inkludert flatøsters og 
kamskjell i influensområdet. 
 
Støy og skipstrafikk 
For marine arter og fugler som bruker tiltaks- og næringsområdet til næringssøk og oppvekstområder 
vil støy fra virksomheten i liten grad være forstyrrende da utformingen av arealbeslaget innebærer et 
lukket anlegg som vil dempe støy fra økt virksomhet. Skip som ligger til kai skal tilknyttes 
landstrømsanlegg for å redusere støy og forurensning til området. Skipstrafikk vil kun utgjøre en 
forskjell for fugl og marine arter ved til- og frakjøring til havneområdet, noe som er aktuelt i korte 
perioder. Støy og skipstrafikk er vurdert å ha ingen negativ virkning for artsforekomster. 
 

NATURRESSURSER 

FISKERI OG HAVBRUK  

Detaljer rundt trafikk og dybdeforhold i tiltaksområdet er foreløpig ukjent. Det er vurdert at trafikk, 
arealbeslag og spredning av bunnsediment i driftsfasen vil ha ingen til liten negativ virkning på 
naturressurser som akvakulturanlegg (Klubbeosen), fiskeplass og låssettingsplasser i influensområdet 
grunnet tilstrekkelig med avstand.  
Influensområdet og gytefeltet overlapper i liten grad, og arealbeslag i sjø er vurdert er å ha ingen til liten 
negativ virkning for gytefeltet, selv om mindre sjøområder med sammenhengende vegetasjon av tare og 
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tang, som fungerer som nærings og oppvekstområdene for yngel, vil gå tapt. Det er ikke ventet negative 
virkninger på gytefeltet som følge av økt skipstrafikk.  
 
SAMLET VURDERING  

Utviding av næringsområdet er vurdert samlet å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) for marint 
naturmangfold. For naturressurser vil tiltaket ubetydelig til negativ virkning (0/-). En tabellarisk 
oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for hvert deltema er vist i tabell 6. 

Tabell 6. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser . 

Lokalitet Type virkning 
Virkning 

 Konsekvens Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  
Negativ positiv 

NATURMANGFOLD 

A. Krabbavika 
Gytefelt 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Liten negativ (-) 

1. Osparøy-Langøy 

Skjellsandforekomster 
Arealbeslag og 
forurensning 

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

Middels negativ 
(--) 

2. Straumpløya 

Poller 
Arealbeslag 

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

Stor negativ (---) 

3. Straumpløya/ 
Larsvågen 

Østersforekomster  

Arealbeslag 
---------------------------------------------------------- 

                  

Middels negativ 
(--) 

Artsforekomster 
Arealbeslag, 

forurensning, støy og 
skipstrafikk 

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

 Middels negativ 
(--) 

Samla   
Middels til stor 
negativ (--/---) 

NATURRESURSER 

1.Stokksundet, 
Bømlosiden 

Fiskeplasser med 
passive redskaper 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Ubetydelig (0) 

2. Stokksundet, Nyleia 

Fiskeplasser med aktive 
redskaper 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Ubetydelig (0) 

3. Veøy Nord, 
Låssettingsplass 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Ubetydelig (0) 

4. Juskevik, 
Låssettingsplass 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Ubetydelig (0) 

5. Klubbeosen,  
Akvakultur lok. 10052 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Ubetydelig (0) 

6. Krabbavika, gytefelt 
for torsk 

Arealbeslag og 
forurensning 

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

Liten negativ (-) 

Samla   
Ubetydelig til 
liten negativ 0/-) 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 32 Rapport 2656 

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. Det er ikke registrert arter unntatt offentlighet i 
området men der er registrert hekkende makrellterner i Innværfjorden nær influensområdet. Virkninger 
av trafikk og støy i anleggsfasen er imidlertid vurdert å være liten negativ grunnet stor avstand til 
hekkelokalitet. 
 

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). 
 
Partikler som tilføres vannmassene i forbindelse med gjennomføring av tiltak vil også påvirke fisk i 
området. Dette gjelder særlig finstoff/steinstøv fra sprengningen som kan være kantete og spisse. Mulige 
konsekvenser kan være irritasjon og sårskader på gjeller og vev, samt atferdsendring. 
 
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 grunntvannsområder med tang og tareforekomster ved Rubbestadneset. 
 

AVRENNING TIL SJØ 

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 
tidevannsstrømmen følger landkonturene som går mot nordvestlig og sørøstlig retning. Strømmen kan 
dermed føre med seg finstoff fra avrenning mot nordvest. Trolig er virkningen liten negativ til ubetydelig 
i østre del av tiltaksområdet, da strømmen vil spre og fortynne finpartikulært materiale som i seg selv 
begrenser skadevirkningene. I vestre del av tiltaksområdet er det opplyst at det forurensede sjøområdet 
i Larsvågen vil bli lukket under anleggsfasen, og vil derfor ikke påvirke influensområdet. Finstoff vil 
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være mindre skadelig for større yngel og virkningen fra juni og utover året er mindre. 
 
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 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 til 
ubetydelig negativ virkning på naturmangfold. Det vurderes ellers som lite problematisk for fisk som 
kan forflytte seg. 
 

SPREDNING I SJØ 

En risikovurdering av sediment basert på data fra tidligere undersøkelser, samt fra undersøkelser i 2018 
(Økland mfl 2018) viser at det er konsentrasjoner som overgår grenseverdi for økologisk effekt på nesten 
samtlige analyserte miljøgifter inni Larsvågen. Resultater viser også til overskridende konsentrasjoner 
av TBT og en rekke PAH-sambindinger og ∑PCB7 i østre del av tiltaksområdet, hvorav den ytterste og 
dypeste sediment stasjonen mot øst utpekte seg med svært høye verdier. Med bakgrunn i resultatet fra 
risikovurdering og observasjon av finsediment i området er det sannsynlig at det kan være forhøyede 
konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentet like utenfor østre planområde som kan spres ved utfylling. 
Det anbefales derfor å utføre avbøtende tiltak i anleggsfasen for å redusere den negative virkningen av 
tiltaket. 
 
Tiltaket vil mulig kunne ha en relativt lokal negativ påvirkning på gyteområdet for torsk i løpet av 
anleggsfasen. Yngel og fisk som bruker sjøområdet som oppvekstområder vil bli forstyrret i anleggsfase 
grunnet økt skipstrafikk, støy og avrenning av steinmasser i en avgrenset periode. Det anbefales derfor 
å utføre avbøtende tiltak i anleggsfasen for å redusere den negative virkningen av tiltaket.  
 
Anleggsfasen kan føre til spredning av forurenset sediment til akvakulturanlegget Klubbeosen 
(lokalitetsnummer 10052). Det er allerede vist til høye verdier av miljøgifter i sedimentet ved Langøya 
som stammer fra driften i næringsområdet ved Rubbestadneset. Sannsynligvis går hovedstrømretningen 
mot nordvest fra tiltaksområdet og vil være hovedretningen hvor forurensing spres. Dette er imidlertid 
noe usikkert da det ikke er utført strømmålinger i området. Det anbefales å utføre avbøtende tiltak i 
anleggsfasen for å redusere den negative virkningen av tiltaket. 
 

AVBØTENDE TILTAK 

Det er ikke avklart spesifikt hvilke tiltak som planlegges innenfor planområdet, og det er derfor 
vanskelig å foreslå konkrete avbøtende tiltak. Nedenfor beskrives likevel overordnede 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. Sprenging i sjø anbefales gjennomført utenom torskens gyte- og yngleperiode. 
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BOBLEGARDIN 

Boblegardin kan brukes for å ytterligere begrense skadevirkningen av trykkbølger i vannet, men nytten 
av boblegardin er trolig begrenset til de mest beskyttede områdene i planområdet og suksess vil være 
avhengig av strøm og værforhold. 
 

SILTGARDIN 

Bruk av siltgardin under anleggsarbeid kan redusere spredning av finstoff. Det er imidlertid høyst 
usikkert hvor godt det lar seg gjøre å bruke siltgardin i et moderat eksponert sjøområde som østre del av 
tiltaksområdet. Sjøområdet i Larsvågen som er planlagt fylt ut er mest beskyttet og vil være det mest 
hensiktsmessige stedet å benytte siltgardin. Utfylling og sprengningsarbeid i dette området bør utføres 
når det ikke er produksjon av østers i akvakultur anlegget Klubbeosen for dyrking av bl. a. østers 
(lokalitetsnummer 10052) til Aga musling. Anleggsarbeid bør utføres i perioder hvor det er 
brakklegging på lokaliteten. 
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 
artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for 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 allerede påvirket av 
eksisterende virksomhet og nye tiltak og utviding av næringsområde med industri og havn vil medføre 
økt belastning på økosystemet, hovedsakelig i form av arealbeslag og forurensning i sjø.  Selve 
arealbeslaget vil ha en tidsbegrenset effekt og endringene vil være irreversible. Imidlertid vil fremtidig 
drift med økt skipstrafikk og bruk av andre næringsareal kunne føre til nye tilførsler av miljøgifter til 
området, samt spredning av allerede forurenset sediment. Det har over lengre tid vært virksomhet ved 
Larsvågen som har bidratt til at sedimentet i sjøbunn i nærområdet har høye konsentrasjoner av 
miljøgifter som overgår grenseverdiene for økologisk effekt i tiltaksområdet. Det er usikkert hvordan 
forurenset sediment og spredning av forurenset sediment påvirker marint biologisk mangfold da dette 
ikke er undersøkt, men i og med at verdier som er toksisk for marine organismer er stedfestet medfører 
det en belastning på økosystemet i et avgrenset område. Ødeleggelse av viktige naturtyper som ikke kan 
reetableres, samt risiko for spredning av forurenset sediment som kan påvirke marine organismer vil 
samlet føre til en høyere belastning på økosystemet i influensområdet.   
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USIKKERHET 

I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser den 7. februar 
2018. Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under feltundersøkelsen. Det var i 
stor grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i sjø i tiltaks- og influensområdet.  
 
Årstiden for feltet var utenfor vekstsesongen til flere alger i sjø, fordi vegetasjonsperioden starter ved 
våren og utover sommerhalvåret og det kan ha blitt oversett rødlistede alger i området på grunn av dette. 
Verdivurderingen av artsforekomster inkluderer kun registrerte arter og en kan ikke utelukke at det er 
rødlistede arter som kan trekke opp verdien. Det er likevel vurdert at kunnskapsgrunnlaget for 
artsforekomster er tilstrekkelig. 
 
Det ble registrert skjellsandforekomster i området. Forekomstene ble ikke avgrenset annet enn hvor det 
ble observert eller prøvetatt i influensområdet. Det er imidlertid høyst trolig at det er forekomster av 
skjellsand utenfor det undersøkte området og verdien av skjellsandområdet kunne dermed vært høyere 
ved en større avgrensing. 
 

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. Det er lite 
usikkerhet tilknyttet virkning og konsekvens av arealbeslag, det er imidlertid usikkerhet i vurdering av 
virkning og konsekvens for tilførsler og spredning av miljøgifter i sediment. Det er ikke avgrenset hvor 
stort influensområdet er med hensyn på forurensede sedimenter. Detaljer om dybdeforhold og 
strømforhold i området er lite kjent og det er heller ikke foretatt undersøkelser av innhold av miljøgifter 
i marine organismer og av miljøtilstand basert på bløtbunnsfauna. Det er dermed noe usikkert hvordan 
dagens forurensing påvirker det biologiske mangfoldet og hvordan fremtidig forurensing vil påvirke 
økosystemet. Men i og med at det er konsentrasjoner i området som er toksiske for marine organismer, 
er det vurdert negative virkninger og konsekvenser på naturmangfold og naturressurser i forhold til 
spredning. 
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Vurderingene i denne rapporten bygger på feltundersøkelser av tiltaksområdet i 2018 og 
miljøundersøkelser i sediment fra 2009, 2011 og 2018 (Haveland 2009, Helland mfl. 2011 & Økland 
mfl. 2018).  
 
Under driftsfasen er det risiko for at skipstrafikk kan føre til oppvirvling av stedegne sediment inntil 20 
m dyp. Det er usikkerhet knyttet til avgrensning av miljøgifter i sedimentet utenfor planområdet. Dette 
gjelder særlig dypområdet utenfor østre del av planområdet som skal brukes til havneområde. Her ble 
det funnet finsediment ved feltarbeidet 7. februar 2018, som har høyere konsentrasjoner av miljøgifter 
enn grovkornet sediment. Trolig er det høye verdier av miljøgifter her.  
 
Det vil være hensiktsmessig å kartlegge omfanget av miljøgifter i sedimentet og bunnforhold for å 
avdekke og begrense potensiell spredning av miljøgifter til nærområdet. Undersøkelser av miljøgifter i 
marine organismer vil også være viktig å undersøke for å stedfeste forurensningssituasjonen. For å 
kunne modellere spredning av miljøgifter og finstoff hadde det vært ønskelig med strømmålinger. 
 
Før oppstart av fremtidige tiltak vil det også være gunstig å opprette noen faste kartleggingsstasjoner 
for overvåkning av sediment og marine organismer i influensområdet. Stasjonene kan best plasseres når 
omfanget til forurensing i området er kjent. Det tilrådes at overvåkningen skjer i anleggsfase og 
driftsfase.  
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