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FORORD 

Marine Harvest Norway AS ønsker å ha en fremtidsrettet utvikling av sine oppdrettslokaliteter i Vest-
Agder i forhold til utnyttelse, produksjon og miljø. Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra MHN 
AS utarbeidet en konsekvensvurdering for region Agder for tema marint naturmangfold og 
naturressurser.  
 
Rapporten har som hensikt å belyse virkning og konsekvenser på det marine miljø i forhold til dagens 
situasjon og fremtidige planer for oppdrettsvirksomheten til MHN AS i regionen. Rapporten bygger på 
foreliggende informasjon. Arbeidet er utført av Joar Tverberg og Mette Eilertsen, begge M.Sc. i marin 
biologi, og Marius Kambestad, som er M.Sc. i zoologisk økologi. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Ingrid Lundamo for oppdraget.  
 

Bergen, 9. august 2018 
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SAMMENDRAG 

Tverberg, J., M. Eilertsen & M. Kambestad 2018. Marine Harvest Norway AS. Fremtidig utvikling av 
oppdrettslokaliteter i Flekkefjord. Regional konsekvensvurdering for marint naturmangfold og 
naturressurser. Rådgivende Biologer AS, rapport 2740, 62 sider, ISBN 978-82-8308-543-3 
 
Rådgivende Biologer AS har på vegne av Marine Harvest Norway AS utarbeidet en regional 
konsekvensvurdering for fremtidig bruk av oppdrettslokaliteter i Vest - Agder.  
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 

Marine Harvest Norway AS sine eksisterende og planlagte lokaliteter i Vest-Agder omfatter 
vannforekomstene Hidrasundet, Stolsfjorden, Lafjord, Listafjorden og Eidsfjorden, som er klassifisert 
med "svært god" til "god" økologisk tilstand i Vann-nett.  
 
Lokaliteten Napp og Skipningsdalen ligger i Hidrasundet. Hidrasundet er tersklet i begge ender og midt 
i sundet, og det er sterk strøm i øvre vannlag gjennom sundet. Bunndyrsamfunnet i vestre basseng av 
sundet har hatt "god" til "moderat" tilstand, mens østre basseng har gått fra "god" tilstand i 2014 til 
"svært dårlig" tilstand de siste årene. 
 
Vannforekomsten Stolsfjorden består av Strandsfjorden og Stolsfjorden. I Strandsfjorden ligger 
lokalitetene Buksevika og Salvågvika/Støytland. Strandsfjorden har moderat til sterk strøm, og 
bunndyrsamfunnet har generelt havnet i "god" tilstand, med enkeltstasjoner i "moderat" tilstand. I 
Stolsfjorden ligger lokalitetene Pinnen og Tarmevikodden. Fjorden har moderat til sterk overflatestrøm, 
og bunndyrsamfunnet har generelt havnet i "god" til "moderat" tilstand. 
 
I Eidsfjorden er det ønske om å etablere en ny lokalitet, Elle. Lokalitetsområdet har sterk til svært sterk 
strøm, og forundersøkelsen viste svært god bunndyrtilstand i vannforekomsten. 
 
VERDIVURDERING 

Verdivurderinger er basert på foreliggende informasjon fra Naturbase, Artsdatabanken og 
Fiskeridirektoratet. 
 
Verneområder 

Flekkefjord og Liastrendene landskapsvernområde har begge stor verdi. Nord for Andabeløy ligger 
Rødholman og Øvre og Nedre Svinholmen naturreservat som har stor verdi. Verneområder har stor 
verdi.  
 
Marint naturmangfold 

Naturtyper i saltvann 
I influensområdet er det registrert tre viktige tarskogsforekomster (Elleholmen, Klubben og Vigholmen) 
med B-verdi til eksisterende eller ny lokalitet i Eidsfjorden og sør for Strandsfjorden. To gytefelt nord i 
Strandsfjorden ligger innenfor tiltaks- og influensområdet til Skipningsdalen og Salvågvika og er lokalt 
viktige med C-verdi. Naturtyper i saltvann har middels til stor verdi.  
 
Artsforekomster 
I artsdatabanken er det registrert flere rødlistarter med marin tilknytning i tiltaks- og inluensområder, 
blant annet fugleartene makrellterne (EN), ærfugl (NT) og fiskemåke (NT) som er registrert med 
regelmessig hekkeaktivitet i områder rundt Hidra og Andabeløy. Pigghå (EN) og ål (VU) er registrert i 
henholdsvis Listafjorden og i nærheten av vassdrag i Stolsfjorden og Eidsfjorden. Artsforekomster har 
middels til stor verdi. 
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Naturressurser 

Fire rekefelt, en fiskeplass for passive redskaper og to gytefelt for torsk er registrert i tiltaks- og 
influensområder til anleggene rundt Hidra og Andabeløy. Fiskeri og havbruk har middels verdi.  
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Virkning- og konsekvensvurderingen er basert på virkninger av arealbeslag/tap av leveområder, 
organiske belastning og effekt av lusemiddel ved drift. 0-alternativet er referansesituasjonen for området 
uten anleggs- eller MTB-endringer fra dagens situasjon, dvs. med dagens belastning. Lokalitetene 
Støytland og Salvågvika er nylig slått sammen med en økning i total MTB fra 6240 til 7020 tonn. Det 
er ikke fullført en produksjonssyklus etter sammenslåing og fremtidig økning i organisk og kjemisk 
belastning vil kunne medføre en økt belastning på vannforekomsten. Ved videre drift med dagens 
tillatelser og uendret produksjon for lokalitetene Pinnen og Tarmevikodden i Stolsfjorden, er det ikke 
ventet økte negative virkninger på naturmangfold og naturressurser utover dagens situasjon. 0-
Alternativet er vurdert å ha liten negativ konsekvens (-) for naturmangfold og naturressurser. 
 
Verneområder 

Anleggsendring og økning i MTB i regionen vil ikke ha negativ virkning på verneområder og dermed 
vil det ha ubetydelig konsekvens (0) for verneområder. 
 
Marint naturmangfold 

Arealutviding 
Tareskogsforekomster og gyteområde for torsk, eller rødlistede arter vil ikke bli påvirket negativt fra 
nye anlegg eller endring/utviding av anleggskonfigurasjoner. Arealbeslag vil ha ingen negativ virkning 
og ubetydelig negativ konsekvens (0) på naturtyper i saltvann og artsforekomster.  
 
Utviding av MTB 
Tilførsler av organisk materiale vil kunne ha liten negativ virkning på tareskogsforekomsten ved 
Elleholmen, men gode strømforhold og høy fortynningseffekt vil begrense påvirkningen på 
forekomsten. Oppløste næringssalter vil høyst trolig ikke ha negativ virkning på tareskogforekomstene 
Klubben og Vigholmen på grunn av avstand. Hydrogenperoksid har negative virkninger på tare og ved 
eventuell bruk av hydrogenperoksid på lokaliteten vil kunne føre til liten til middels negativ virkning på 
tareskogsforekomsten Elleholmen. Det er ikke ventet negative virkninger for rødlistet fugl eller fisk.  
Samlet er det tilknytt liten til middels negativ virkning med middels negativ konsekvens (--) for 
nærliggende tareskog Elleholmen ved eventuell etablering av Elle.   
 
Naturressurser 

Arealutviding 
Flere lokaliteter overlapper med rekefelt i Strandsfjorden, der lokalitet Skipningsdalen ligger over store 
deler av rekefeltet i østre del av Hidrasundet. For lokaliteter som skal utvides, etableres eller gjenopptas: 
Tarmvikeodden, Pinnen, Elle og Djupevika, er det ventet små arealbeslag på rekefelt og det er ikke 
vurdert å ha negativ virkning på rekefelt som ressurs. Det ventes ingen negativ virkning for gytefelt for 
torsk. Ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for fiskeri og havbruk.  
 
Utviding av MTB 
En økning i MTB vil kunne føre til en økning i dagens bruk av lusemiddel, i tillegg vil endring i 
anleggsområder føre til at en vil benytte midler i et utvidet område. I forhold til akvakulturforskriften 
§15a kan en ikke benytte kitinhemmende lusemidler på lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 m fra 
et rekefelt og vil være gjeldene for samtlige matfisklokaliteter i regionen. En kan ikke benytte 
kitinhemmende stoff men andre lusemiddel er tillatt. Det er vurdert liten negativ virkning på rekefelt i 
forhold til bruk av andre lusemiddel. Liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens for fiskeri og 
havbruk. 
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Samlet konsekvens av tiltaket 

Arealbeslag fra utviding av anlegg og etablering av nytt anlegg vil ha ingen negativ virkning og 
ubetydelig konsekvens for marint naturmangfold og naturressurser. 
 
Utviding eller bruk av eksisterende lokaliteter og etablering av ny lokalitet fører til en økning av 
organiske tilførsler, både partikulært og oppløste næringssalter, samt økte tilførsler av kjemiske midler.  
Det er generelt lite viktig marint biologisk mangfold som er registrert i influensområdene til lokalitetene. 
For tareskogsforekomster som er nær planlagt ny lokalitet Elle er det vurdert at organiske og kjemiske 
tilførsler vil kunne ha liten til middels negativ virkning. For naturresurser er det i størst grad rekefelt 
som vil kunne påvirkes negativt fra eventuell bruk av lusemiddel.  
 

Lokalitet Type virkning negativ Virkning positiv Konsekvens 
Stor Middels Liten Ingen Liten Middels Stor 

VERNEOMRÅDER 
A. Flekkefjord 
Landskapsvern Ingen |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

B. Liastrendene 
Landskapsvern Ingen |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

C. Rødholman og 
Svinholmene 
Naturreservat 

Støy 
forstyrrelse 

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

NATURMANGFOLD 
2. Elleholmen 
Tareskogforekomst 

Hydrogenperoksid 
Næringssalt 

|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 
                        Middels negativ (--) 

1. Klubben 
Tareskogforekomst Næringssalt |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

3. Vigsholmen 
Tareskogforekomst Næringssalt |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

e. Kvellandstranda 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens situasjon 

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

f. Abelsnes 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens situasjon 

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

Artsforekomster 
Pigghå og ål 

Ingen/Ikke kjent |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 
                                              Ubetydelig (0) 

Artsforekomster 
Fugl 

Støy 
Forstyrrelse 

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

NATURRESSURSER 
a Hidrasundet 
Rekefelt 

Ingen endring fra 
dagens situasjon 

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

b Listafjorden 
Rekefelt 

Organisk belasting 
Lusemidler 

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

c Stols – Fedafjorden 
Rekefelt 

Arealbeslag 
Lusemidler 

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

d Kobbodd. – Abelsnes 
Rekefelt 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

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

e Kvellandstranda 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

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

f Abelsnes 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

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

g Sør Abelsnes 
Fiskeplass 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 
                                              Ubetydelig (0) 
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UTVIKLING AV ØKOLOGISK TILSTAND 

Tilførsler av organisk fra oppdrettsvirksomhet vil generelt påvirke og endre bunndyrsamfunnet i 
nærområdet under anlegget og noe utover resipienten. Tilførsler av kjemiske midler fra lusebehandling 
eller spyling av kobberimpregnerte nøter vil også kunne påvirke bunndyrsamfunn negativt. 
Miljøundersøkelser viser at vannforekomsten Hidrasundet har svært dårlig økologisk tilstand basert på 
bunndyrssamfunn og det er høy risiko for å ikke oppnå miljømål om god økologisk tilstand for 
vannforekomsten. Vannforekomsten Stolsfjorden, som inkluderer både Stols- og Strandsfjorden har god 
økologisk tilstand basert på bunndyrsamfunn, men sammenslåing av Støytland og Salvågvika vil kunne 
medføre en økning i risiko for å ikke oppnå miljømålet. Listafjorden og Eidsfjorden har henholdsvis god 
og svært god økologisk tilstand basert på bunndyrsamfunn.  
 
SAMLET BELASTING (§10) 

Planlagt utviding i forbindelse med sammenslåingen av Tarmvikeodden og Pinnen, samt mulig 
etablering av Elle medfører en økning på 5460 tillatt biomasse i regionen og dermed en økning i samlet 
belastning fra organiske og kjemiske tilførsler. Foreliggende informasjon indikerer imidlertid at samlet 
belastning fra oppdrettsvirksomhet per dags dato ikke overstiger bæreevnen i de undersøkte 
vannforekomstene til lokalitetene. Et unntak er i østre deler av Hidrasundet hvor belastningen i dag ikke 
er akseptabel i forhold til miljøtilstand og oppnåelse av miljømål i henhold til vannforskriften om god 
økologisk tilstand for kystvannforekomster. 
 
En bør være forsiktig med å utføre for omfattende biomasseendringer i regionen samtidig for å kunne 
fange opp faktisk belastningsgrad på vannforekomstene i regionen. Da Salvågvika og Støytland nylig 
er slått sammen med en økt MTB på 780 tonn og det ikke er fulført en produksjonssyklus på lokaliteten 
etter sammenslåingen er det ikke kjent hvilken belastningsgrad dette har på vannforekomsten 
Strandsfjorden. 
 
 
VURDERING AV RØMMING, LAKSELUS OG VILLFISK 

Det har stort sett vært lite lakselus på oppdrettsfisk på lokalitetene rundt Hidra og Andabeløya. Den 
omsøkte biomasseøkningen i området vil føre til litt større smittepress for bestandene i Kvina og flere 
mindre vassdrag, men situasjonen for villfisk vil sannsynligvis likevel fortsette å være god. Laks og 
sjøørret i Ellebekken er et mulig unntak, fordi lokaliteten Elle skal ligge like utenfor utløpet av 
vassdraget. Den omsøkte driftsendringen innebærer også en økning i antall merder i området, og dermed 
en liten økning i samlet risiko for rømming og genetisk innkryssing av oppdrettslaks i ville bestander i 
regionen. 
 
AVBØTENDE TILTAK, USIKKERHET OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Oppdrettsvirksomheten bør bruke minst mulig lusemiddel med kjente negative konsekvenser for miljøet 
og marine organiser. Mekanisk og ikke-kjemisk behandling bør benyttes der det er mulig.  
 
Det er ikke utført feltundersøkelser i forbindelse med denne konsekvensutredningen og verdivurdering 
er basert på eksisterende informasjon. Det er tilknyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget om marint 
naturmangfold, både for naturtyper og artsforekomster.  
 
Det er tilknyttet usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens for større tareskogsforekomster, 
ettersom effektene av næringsstoffpulser fra oppdrettsvirksomheten ennå er lite kjent. Effekter av bruk 
av kjemiske middel som blir benyttet til avlusing av fisk på krepsdyr i miljøet er også usikkert, samt 
virkninger på tareskog. Det er også usikkert om det finnes samlete effekter av å benytte flere ulike 
lusemiddel, nyere forskning tyder på at det kan være tilfellet. 
 
Overvåkning er dekket opp av B- og C-undersøkelser ved lokalitetene. Ved bruk av lusemidler som blir 
akkumulert i sedimentet bør en overvåke konsentrasjoner i sediment i lokalitetsområdene.  
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PLANER FOR REGION VEST-AGDER 

Marine Harvest Norway AS har 8 matfisklokaliteter i sjø og en settefisklokalitet i Vest Agder (tabell 
1). Lokalitetene oppfattes i dag som en «klynge» rundt nord og østsiden av Hidra og Andabeløy. Det er 
kun en annen aktør i området, Norsk Oppdrettsservice AS som har oppdrett av rognkjeks ved Abelsnes.  
MHN AS planlegger nå den langsiktige framtidige bruken av de ulike lokalitetene sett i forhold til den 
samlete produksjonen i fjordsystemene i regionen. Utviklingen i næringen går mot færre og større 
lokaliteter i områder med god kapasitet. Nedenfor er skissert nylige og fremtidige planer for MHN AS 
i regionen. 
 
 

• Kvalsberget er lagt ned (se figur 1). 
• Salvågvika er nylig etablert som en sammenslåing av de tidligere lokalitetene Støytland og 

Salvågvika, med en utvidelse på 780 MTB til totalt 7020 tonn MTB. 
• Lokalitetene Pinnen og Tarmvikodden planlegges samlet til en lokalitet og utvides med 780 

MTB til 7020 tonn MTB. 
• Det vurderes å etablere en ny lokalitet ved Elle på MTB 4680 i Eidsfjorden.  
• Det ønskes å gjenoppta bruken av lokalitet Djupevika. 

 

Tabell 1. Oversikt over dagens lokaliteter med tillatt MTB og gjeldende konsesjoner i Vest-Agder. 
Lokalitet og MTB Art Konsesjoner og eier 
11864 Napp,  
2340 MTB Laks VA/F 04 + 05 + 13  

Marine Harvest Norway AS 
11861 Skipingsdalen,  
6240 MTB Laks R/HM 07, R/V 18, VA/F 10 + 15 + 17 + 18, VA/FS 14, VA/LD 10 

Marine Harvest Norway AS 
11856 Salvågvika,  
7020 MTB Laks R/HM 07, VA/F 05 + 10 + 13 + 15 + 17 + 18, VA/FS 11 + 14, 

VA/LD 04 + 08. Marine Harvest Norway AS 
11857 Buksevika,  
4680 MTB Laks R/HM 05, R/V 17, VA/F 03 + 04 + 05 + 13 

Marine Harvest Norway AS 
25135 Djupevika,  
1560 MTB Laks R/V 16, VA/F 04 + VA/LD 04 + 08 

Marine Harvest Norway AS 
11854 Pinnen,  
3120 MTB Laks VA/F 04 + 13 + 14, VA/LD 04 + 08 + 10  

Marine Harvest Norway AS 
11582 
Tarmevikodden,  
3120 MTB 

Laks VA/F 03 + 05 + 13 + 14, VA/FS 10  
Marine Harvest Norway AS 

31937 Abelsnes,  Rognkjeks VA/F 20 + 21 
Norsk Oppdrettsservice AS 

10581 Fjellsæ,  
2,5 mill smolt Smolt VA/F 07  

Marine Harvest Norway AS 
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Figur 1. Marine Harvest Norway AS sine eksisterende og planlagte (røde sirkler) akvakulturlokaliteter 
i Vest-Agder. Det vises til detaljer i tabell 1. 

 
KOMMUNEDELPLAN 

I gjeldene kommunedelplan for Hidra og Andabeløy ligger samtlige lokaliteter innenfor avgrensede 
akvakulturområder. De lyse rosa feltene viser til eksisterende akvakulturområder, mens lilla viser til 
fremtidige akvakulturområder vedtatt i 2015 (figur 2), i tråd med ønsket utvikling av 
oppdrettsvirksomhet som åpner for samlokalisering og drift av færre og større lokaliteter. Ankringssoner 
for akvakulturanlegg og fiskerisoner ikke markert i kommunedelplanen for Hidra og Andabeløy. 
Kystverket har hatt innsigelser mot dette. Kun tillatt overflateareal (akvakulturområde) er markert for 
akvakulturanlegg. Sjøområdene rundt Hidra og Andabeløy har i kommunedelplanen status som bruk og 
vern av sjø og vassdrag (P. Rappe, e-post, 25. april 2016).  
 
Kommunedelplanen for Farsund-Lista er til offentlig ettersyn, men per i dag er området ved Elle et 
flerbruksområde for ferdsel, fiske, natur og friluftsområder. Det er ingen områder avsett til akvakultur i 
gjeldende kommunedelplan. 
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Figur 2. Kommunedelplan for Hidra og Andabeløy, vedtatt september 2015, for Hidrasundet, 
Strandsfjorden og Stolsfjorden. Utvalgte tegnforklaringer er inkludert (til venstre). 

 
Figur 3. Utsnitt av kommunedelplaner for Farsund kommune. Vedtatt kommunedelplan for Herad-Spind 
2014-2024 oppe til høyre, kommunedelplan for Farsund-Lista 2016-2026 til offentlig ettersyn nede til 
venstre. Utvalgte tegnforklaringer oppe til venstre. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Denne konsekvensutredningen er basert på foreliggende informasjon fra offentlige databaser, samt fra 
undersøkelser som er gjort i forbindelse med regelmessig overvåking av oppdrettslokalitetene i 
regionen. Det er ikke gjort nye undersøkelser i forbindelse med denne konsekvensvurderingen.  
 
Datagrunnlaget er varierende for regionen. For miljøtilstand og utvikling av sedimentet og 
bløtbunnsfauna i resipienten ved de ulike matfisklokalitetene er datagrunnlaget godt på grunn av 
regelmessig lovpålagt overvåking, krav fra ASC eller undersøkelser etter ønske fra MHN AS. Mye av 
denne informasjonen er imidlertid ikke overført til den nasjonale databasen Vann-nett som vurderer den 
økologiske og kjemiske tilstanden i vannforekomster langs kysten i henhold til Vannforskriften.  
 
Det er ikke utført kartlegging av naturmangfold og artsforekomster i henhold til DN handbok 19 eller 
Norsk rødliste for arter eller naturtyper i forbindelse med konsekvensutredningen og det er mangelfull 
kunnskap om dette i regionen. Dermed er datagrunnlaget vurdert samlet å være middels godt da en ikke 
har kunnskap om øvrig naturmangfold enn bløtbunnsfauna (jf. tabell 2): 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 
1 Mangelfullt datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
 
VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 

Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens 
Vegvesen sin Håndbok V172 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangs-måten er 
utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer 
sammenlignbare.  
 
TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

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

Verdi 
 Liten                Middels                  Stor 

----------------------------------------------------------- 
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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 4). 
 

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

 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til null-alternativet. 
Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 
konsekvens (figur 5).  
 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 
er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten er å 
få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 
rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 
fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning.  
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TRINN 4: SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER FOR HVERT ALTERNATIV 

Dersom det foreligger flere utbyggingsalternativer, skal det gjøres en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ. Den samlede vurderingen skal angis i en tabell der alle delområdene inngår. Del-
områder som ikke påvirkes av et alternativ skal 
synliggjøres. Sammenstilling av konsekvenser for et 
alternativ skal ikke baseres på et gjennomsnitt, men en 
faglig vurdering skal ligge til grunn. Antall berørte 
områder, størrelsen på konfliktene og samlet 
belastning (sumvirkninger) må legges til grunn for 
vurderingen.  
 
KRITERIER FOR VERDISETTING  

Kriterier for verdisetting er oppsummert i tabell 6. 
Nedenfor er det gitt noe mer utfyllende informasjon 
om enkelte av fagtemaene.  
 
NATURMANGFOLD 

For temaet naturmangfold følger vi malen i Statens 
Vegvesen sin veileder V172 om konsekvens-analyser. 
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til 
terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert 
livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. 
Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer: 
Landskapsnivå, lokalitetsnivå og enkelt-forekomster. 
I denne utredningen er det lagt vekt på å kartlegge og 
vurdere naturmangfoldet på landskaps- og 
lokalitetsnivå, men enkeltforekomster er også tatt med, med fokus på rødlistearter.  
 
For beskrivelser av vegetasjonen på land og i ferskvann følges inndelingene i Fremstad (1997), mens i 
marint miljø brukes beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN), versjon 1.0. Naturtyper kartlegges 
etter DN-håndbok 13 på land, DN-håndbok 15 i ferskvann og DN-håndbok 19 i saltvann. Registrerte 
naturtyper er også vurdert i forhold til oversikten over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 
2011). Beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste for arter, her Henriksen 
& Hilmo (2015).  
 
Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 4. Nomenklaturen, samt norske navn, 
følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
 
NATURRESSURSER 

Temaet naturressurser følger også malen i Statens Vegvesen sin håndfbok V712. For tema fiske og 
havbruk blir fangstområder, gyte- og oppvekstområder, tareområder, kaste- og låssettingsplasser, og 
lokaliteter for oppdrettsanlegg for fisk på land og i sjø, skjellanlegg, havbeiteanlegg, østerspoller eller 
lignende registrert.  
 
 

 

 

 

Figur 5. «Konsekvensvifta». Konsekvens-
graden finnes ved sammenstilling av verdi og 
omfang (fra Vegdirektoratet 2014). 
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FYSISKE ENDRINGER I SJØ – PÅVIRKNING PÅ NATURTYPER 

Aktuelle tiltak vil føre til fysiske endringer i sjø. I klassifiseringsveilederen for miljøtilstand i vann 
02:2013 – rev 2015 foreligger det en metodikk for å vurdere graden av negativ påvirkning for verdifulle 
naturtyper (DN håndbok 19). Det blir tatt utgangspunkt i arealet (%) som blir påvirket, hvilken naturtype 
som blir påvirket og naturtypen sin verdi (A-, B- eller C-verdi). Det blir benyttet en vekting av mengde 
påvirket areal i forhold til verdien av naturtypen. Prosentvis påvirket areal av naturtype med A-verdi 
multipliseres med 3, for B-verdi multipliseres det med 2 og for C-verdi er det ingen vekting. Etter 
vekting er utført finner en gjennom klassegrenser i tabell 3 fram til tilstandsklassen og den økologiske 
påvirkningen av tiltaket. 

Tabell 3. Oversikt over økologisk klassegrense for hydromorfologisk påvirkning for naturtyper i 
vannforekomsten (veileder 02:2013 rev 2015). 
Tilstandsklasse  % areal påvirket etter vekting Kommentar  
Svært god  < 5 % Praktisk talt upåvirket  
God  5–15 % Påvirket i beskjeden grad  
Moderat  15–30 % Redusert utstrekning av viktige naturtyper  
Dårlig  30–50 % Betydelig redusert utstrekning  
Svært dårlig  > 50 % Areal av viktige naturtyper halvert  
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Tabell 4. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene innen naturmangfold. 
Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturmangfold    
Verneområder 
Naturmangfoldloven, Kap. V  

-  Landskapsvernområder (nml 
§ 36) uten store naturfaglige 
verdier 

Verneområder (nml §§ 35, 
37, 38 og 39) 

Naturtyper i saltvann 
DN-håndbok 19 

Areal som ikke 
kvalifiserer som viktig 
naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori B 
og A 

Funksjonsområder for fisk 
og andre ferskvannsarter 
DN-håndbok 15 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk. 
Ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 
harr mfl. Forekomst av ål. 
Vassdrag med gytebestands-
mål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter < 500 
kg. Mindre viktige områder 
for elve-musling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR. 
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU og 
nær truet NT  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr 
mfl. Nasjonale 
laksevassdrag. Vassdrag 
med gytebestands-mål/årlig 
fangst av anadrome 
fiskearter >500 kg. Viktig 
område for elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

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/havbruk Lavproduktive fangst- 
eller tareområder 

Middels produktive fangst- 
eller tareområder 

Store, høyproduktive fangst- 
eller tareområder. Svært 
viktige gyte-/oppvekst-
områder 

 
 
VURDERING AV RØMMING, LAKSELUS OG VILLFISK 

Vurdering av tiltaket sin påvirkning på det som omhandler rømming, lakselus og vill laksefisk er 
diskutert i et eget kapittel etter verdi- og konsekvensvurderingen av marint naturmangfold og 
naturressurser. I henhold til håndboken om konsekvensanalyser er det ikke et fagtema som omfatter 
dette spesifikt, derfor har vi valgt å vurdere dette separat. I håndboken er nærmeste fagtema innenfor 
naturmangfold funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter, men i nevnte fagtema er det viktige 
funksjonsområder i vassdrag eller viktige laksefjorder som er i fokus. 
 
FORHOLD TIL KRAV I ASC-STANDARD APPENDIX I-3 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en uavhengig non-profitt-organisasjon grunnlagt av World 
Wildlife Fund (WWF) og The Sustainable Trade Initiative (IDH). ASC har utviklet globale standarder 
for akvakulturdrift. Marine Harvest Norway AS har ASC-sertifisert flere av sine akvakulturanlegg, blant 
annet i Flekkefjord-området. ASC-standarden stiller i punkt 2.4.1, nærmere forklart i vedlegg I-3, krav 
til vurderinger av akvakulturanleggenes potensielle påvirkning på biodiversitet og nærliggende 
økosystemer (se ASC Salmon Standard 2012). 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av planlagte 
tiltak og tilhørende virksomhet, mens influensområdet omfatter de tilstøtende området der tiltaket vil 
kunne ha en effekt. I dette tilfellet vil tiltaksområdet defineres som selve oppdrettsanleggene med 
fortøyninger, dvs. det direkte arealbeslaget av anleggene. 
 
Influensområdet i forbindelse med oppdrettsvirksomhet vil være områder rundt anlegget hvor en kan ha 
påvirkning av drift, med hovedvekt på spredning av næringsstoff og partikler i vannmassene. Spredning 
av næringsstoff er avhengig av strømforhold ved lokalitetene, men vil generelt begrenses til opptil 1500 
m fra et oppdrettsanlegg (Husa mfl. 2016). Spesielle naturtyper etter DN håndbok 19 er diskutert dersom 
de finnes innen en avstand på 2 km fra aktuelle anlegg. Spredning av kjemiske midler benyttet til 
avlusing er også avhengig av strømforhold på lokalitetene, og her vil det være forskjeller mellom ulike 
typer midler i forhold til om midlene blir fortynnet i vannsøylen eller akkumulert og spredt med 
sediment. Dette vil i hovedsak begrense seg til 1000-1500 m fra et anlegg (Svåsand mfl. 2016, Grefsrud 
mfl. 2018). Influensområder er dermed i denne konsekvensutredningen er avgrenset til 1,5 km fra 
oppdrettsanleggene. 
 
Vurderinger av økologisk tilstand i vannforekomsten i regionen er inkludert i konsekvensutredningen 
og er basert på referansestasjoner eller stasjoner som representerer det dypeste i resipienten for de ulike 
vannforekomstene. Vurdering av økologisk tilstand i en vannforekomst baseres på miljøtilstand av 
elementer som bunndyr, klorofyll, ålegras, fjæresamfunn og fysiske og kjemiske parametere som 
næringssalter i vann og oksygeninnhold i bunnvann. Vurdering av økologisk tilstand tar ikke hensyn til 
viktig naturmangfold eller artsforekomster men til den generelle miljøtilstanden til vannforekomsten og 
i regionen til oppdrettsvirksomheten.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Området til de aktuelle lokalitetene omfatter fem vannforekomster, Hidrasundet (0201020800-C), 
Stolsfjorden (0201020400-C), Listafjorden (0201020100-1-C), Eidsfjorden (0201020200-C) og Lafjord 
(0201020500-1-C) (figur 6 og 7). 
 
De to lokalitetene Napp og Skipningsdalen og den tidligere lokaliteten Kvalsberget ligger innen 
vannforekomsten Hidrasundet. Hidrasundet er i vann-nett klassifisert i god økologisk tilstand, men med 
lav pålitelighetsgrad og tilstandsvurderingen er basert på mangelfull informasjon. Det er i www.vann-
nett.no  vurdert å være risiko for å ikke nå miljømålet om god økologisk tilstand. 
 
Vannforekomsten Stolsfjorden inkluderer Strands- og Stolsfjorden henholdsvis vest og nordøst for 
Andabeløy, samt terskelområdet mellom disse fjordene nord for Andabeløy. Lokalitetene Støytland, 
Salvågvika, Buksevika, Djupevika, Pinnen og Tarmevikodden, samt rognkjeksanlegget på Abelsnes 
ligger innen denne vannforekomsten. Vannforekomsten er klassifisert i god økologisk tilstand, men med 
lav pålitelighetsgrad og tilstandsvurderingen er basert på mangelfull informasjon. Det er vurdert å være 
risiko for å ikke nå miljømålet om god økologisk tilstand. 
 
Den planlagte lokaliteten Elle ligger på grensen mellom vannforekomstene Listafjorden og Eidsfjorden. 
Begge disse vannforekomstene er i vann-nett klassifisert med svært god økologisk tilstand, men med 
lav pålitelighetsgrad og tilstandsvurderingen er basert på mangelfull informasjon. Det er ikke vurdert å 
være risiko for å ikke nå miljømålet om god økologisk tilstand for disse to vannforekomstene. 
 
Lafjord er klassifisert med god økologisk tilstand, med lav pålitelighet og basert på mangelfull 
informasjon. Smoltanlegget ved Fjellsæ har utslipp til denne vannforekomsten, men anlegget er ikke i 
bruk i dag. 
 

 
Figur 6. Vannforekomster med økologisk tilstand i henhold til www.vann-nett.no. 

http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/
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Figur 7. Oversikt over strømforhold på lokalitetene i Vest-Agder, med gjennomsnittshastighet for overflatestrøm (grønn pil) og gjennomsnittshastighet for 
spredningsstrøm (rød pil). Pilretning viser hovedretning for vanntransport.
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HIDRASUNDET 

Hidrasundet, nord for Hidra, er for det meste mellom 100 og 150 meter dypt i vest, og største dyp i dette 
bassenget er 192 meter, med en terskel på omtrent 150 meters dyp helt vest i sundet ut mot Nordsjøen. 
I det østlige bassenget ligger dypet omtrent på 100-150 meter, og lengst øst ligger en terskel med dybder 
på rundt 65-70 m dyp.  
 
I Hidrasundet er det per dags dato to oppdrettslokaliteter, Napp i vest og Skipningsdalen i øst. I 
Hidrasundet er det foretatt prøvetaking av bunndyr i resipienten sørøst for Napp, i det vestre bassenget, 
i 1996, 200 2016 og 2017, og øst for Skipningsdalen, i det vestre bassenget, i 1996, 2002, 2009, 2014, 
2015 og 2017 (figur 8).  
 

 
Figur 8. Oversiktsbilde over Hidrasundet med anleggsareal for tidligere oppdrettslokalitet Kvalsberget 
(i rødt) og lokalitetene Napp og Skipningsdalen (svart), og prøvepunkter i resipienten ved undersøkelser 
utført i 1996, 2002, 2009, 2014, 2015, 2016 og 2017 (hvite punkt). 

Bunndyrsamfunnet vest i Hidrasundet har hatt en tilstandsutvikling fra tilstand III = "moderat" til tilstand 
II = "god" fra 1996 til 2002 basert på Shannon-Wiener indeks (H’) (tabell 5). Trolig er posisjonen 
oppgitt i Tvedten mfl. (1997) for prøvestasjonen i 1996 noe unøyaktig, og antakelig ble den tatt litt 
lenger nord, i en dypere del av dypbassenget. To stasjoner i resipienten fra 2016 viste tilsvarende tilstand 
som i 2002. Siste undersøkelse i resipienten i 2017 viste lite tegn til organisk påvirkning med "god" 
tilstand. 
 
Resipienten øst i Hidrasundet fikk med hensyn på bunndyr tilstand II = "god" i 1996, 2009 og 2014 
(tabell 5). I 2002 fikk den tilstand III = "moderat". I 1996 fant en veldig mange arter (96), noe som gav 
en Shannon-Wiener indeks (H') nær tilstand I = "meget god". I 2002 var H' betydelig lavere. I de to 
påfølgende prøvetakingene viste bunnen en gradvis forbedring av H'. Prøvetakingen i 2015 ble foretatt 
før utskiftning av bunnvann i Hidrasundet, da oksygeninnholdet i bunnvannet viste seg å være svært 
lavt. Sammen med en del tare i nedbrytningsprosessen i prøvene og tilførsler fra oppdrettsvirksomheten, 
var dette trolig en medvirkende årsak til at to stasjoner fikk tilstand V = "meget dårlig".   
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ASC-C undersøkelsen utført i 2017 viser imidlertid til en forverring av miljøtilstanden i resipienten med 
"dårlig" tilstand på en stasjon og "svært dårlig" tilstand på 3 stasjoner i resipienten (Furset 2017) basert 
på Shannon-Wiener indeks. Det var gode oksygenforhold i bunnvannet i 2017, og den dårlige 
miljøtilstanden indikerer en overbelastning. Årsaken til nedgangen i tilstand er noe usikkert, spesielt 
siden resultat fra fettsyreanalyser indikerer at andre kilder enn oppdrettsvirksomhet bidrar til 
belastningen (Woodcock & Hansen 2017). 

Tabell 5. År for prøvetaking, opprinnelig stasjonsnavn, antall individ (N), antall arter (S), artsmangfold 
uttrykt ved Shannon-Wieners indeks (H'), jevnhetsindeks (J), H'max og tilstandsklasse basert på H' etter 
Veileder 02-2013 for Hidrasundet.  

Område År Stasjon N S H' J H'max Tilstand 

Hidrasundet 
vest 

1996 Hid1 1288 35 2,27 0,44 5,13 III 
2002 2 688 41 3,32 0,62 5,36 II 
2016 C3 1539 70 3,36 0,55 6,13 II 
2016 C4 745 65 3,80 0,63 6,02 II 
2016 Ref 492 32 3,56 0,75 4,95 II 
2017 C2 1044 43 2,91 0,54 5,43 III 
2017 C4 1637 66 3,29 0,54 6,04 II 
2017 Ref 1015 54 3,73 0,65 5,76 II 

Hidrasundet 
øst 

1996 Hid2 2651 96 3,98 0,60 6,58 II 
2002 3 162 22 2,84 0,64 4,46 III 
2009 Hid2a 5866 65 3,09 0,51 6,02 II 
2014 C5 846 47 3,314 0,65 5,09 II 
2015 C4 32 2 0,2 0,2 1,00 V 
2015 C5 102 2 0,08 0,08 1,00 V 
2017 C2 393 4 0,55 0,28 2,00 V 
2017 C3 9 2 0,50 0,50 1,00 IV 
2017 C4 3 3 1,59 1,00 1,56 IV 
2017 C5 5 2 0,72 0,72 1,00 V 

 
 
Lokalitet Napp 

Lokaliteten Napp, med lokalitetsnummer 11864, ligger i Nappbukta nordvest i Hidrasundet. Lokaliteten 
er godkjent for en MTB på 2340 tonn. Det er foretatt strømmålinger ved lokaliteten og forundersøkelse 
av bunnforhold ved lokaliteten (se under). Lokaliteten er godkjent for sambruk mellom følgende tre 
konsesjoner: VA/F 0004, VA/F 0005, VA/F 0013, og ble tatt i bruk fra 2015. 
 
Strømforhold 
Rådgivende Biologer AS har målt strøm ved lokaliteten Napp i perioden 27. januar til 1. mars 2011 med 
rotormålere på 5, 15, 50 og 100 m dyp (Staveland 2011). Resultatene er presentert i tabell 6 og figur 9. 
 
På 5 m dyp dominerer vest-nordvestlig strømretning, med en sekundær strømretning mot øst-nordøst 
(figur 9). På 15 m dyp dominerer vestlig strømretning. Nordvestlig strømretning dominerer på 50 m 
dyp, mens på 100 m dyp dominerer sør-sørøstlig strømretning. Strømmens gjennomsnittshastighet 
tilsvarer III = "middels sterk" på 5, 15 og 100 m dyp, og II = "sterk" på 50 m dyp (tabell 6). På 5 m dyp 
har strømmen en retningsstabilitet på IV = "lite stabil", på 15 og 50 m dyp III = "middels stabil" og på 
100 m dyp II = "svært stabil". 
 
Lokalitetsforhold 
Forhåndsundersøkelse av bunnforhold i lokalitetsområdet utført i november 2010 viste at bunnen før 
oppdrett var dominert av fjellbunn, med relativt stor andel av skjellsand i grunnere områder med 



 

Rådgivende Biologer AS 20 Rapport 2740 

sediment (Staveland 2011). I de dypere områdene var det mest silt og leire. Ved B undersøkelse i 2016, 
etter 6 mnd drift, hadde lokaliteten i tilstand 1 = "meget god" med indeksverdi på 0,75 (Skaar 2016). 
Lokaliteten havnet i beste tilstandsklasse også i 2017 (kart.fiskeridir.no/plan – miljøtilstand).  

Tabell 6. Statistiske data for strømmålingene fra 5, 15, 50 og 100 meters dyp på lokalitet Napp for 
perioden 27. januar til 1. mars 2011, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 

5 meter 
Vannutskiftnings-

strøm 15 meter 
Spredningsstrøm 

50 meter 
Bunnstrøm 
100 meter 

Gjennomsnitt hastighet 4,5 cm/s 3,6 cm/s 3,4 cm/s 2,3 cm/s 
Maksimum hastighet 32,4 cm/s 27,8 cm/s 15,0 cm/s 8,4 cm/s 
Hovedstrømretning 270-300° 260-280° 270-310° 150-170° 
Neumann parameter 0,139 0,252 0,277 0,721 
 

5 m 15 m 50 m 100 m 

    

    
Figur 9. Oppe: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Napp på 5, 15, 50 og 100 m dyp. Nede: Relativ 
fluks/vanntransport. 

 
Lokalitet Skipningsdalen 

Oppdrettslokaliteten Skipningsdalen, lok.nr. 11861, er godkjent for en MTB på 4680 tonn. Anlegget 
ligger øst i Hidrasundet, langs nordsiden av fjorden. Dagens anlegg består av 10 stk ringer med omkrets 
på 156 m. Lokaliteten er i dag godkjent for sambruk mellom følgende sju konsesjoner: R/F 0005, R/HM 
0007, R/V 0004, R/V 0018, VA/F 0010, VA/F 0015, VA/F 0017 og VA/F 0018. 
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm på øst- og vestenden av lokaliteten Skipningsdalen i perioden 
13. august til 11. september 2012 med rotormålere på 5 og 15 meters dyp (Vangdal 2014). Resultatene 
fra målingene i vest er presentert i tabell 7 og figur 10. Målingene i øst viste tilsvarende verdier for 
strømhastighet og stabilitet. Strømretningen var også relativt lik, men med noe sekundærstrøm mot 
sørvest. 
 
På 5 og 15 m dyp dominerer øst-sørøstlig strømretning (figur 10). Strømmens gjennomsnittshastighet 
tilsvarer I = "svært sterk" på 5 m dyp og II = "sterk" på 15 m dyp (tabell 7). På 5 m dyp har strømmen 
en retningsstabilitet på I = "svært stabil" mens den på 15 m dyp har en retningsstabilitet på II = "stabil". 
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Tabell 7. Statistiske data for strømmålingene fra 5 og 15 meters dyp i vest på lokalitet Skipningsdalen 
for perioden 13. august til 11. september 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 5 meter Vannutskiftnings-strøm 15 meter 
Gjennomsnitt hastighet 11,5 cm/s 8,8 cm/s 
Maksimum hastighet 92,8 cm/s 81,0 cm/s 
Hovedstrømretning 105-120° 105-120° 
Neumann parameter 0,718 0,672 
 

 
Lokalitetsforhold 
MOM B-undersøkelser har blitt utført ved 
lokaliteten Skipningsdalen ved maksimal 
produksjon siden 2007. Ved samtlige MOM B-
undersøkelser har lokaliteten havnet i tilstand 1 
= "meget god" (figur 11). Indeks har variert 
mellom 0,59 og 0,96 frem til 2013. Siste B 
undersøkelse fra 2017 havnet i tilstand 1 
(kart.fiskeridir.no/plan – miljøtilstand). 
 
Figur 11. Fôrbruk (grå stolper) og utvikling av 
MOM B-tilstand fra 2006-2013 (svarte punkt) 
ved lokaliteten Skipningsdalen. 

 

 
 

5 m 15 m 

  

  
Figur 10. Venstre: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Skipningsdalen. Nede: Relativ 
fluks/vanntransport. Målinger for 5 meters dyp på venstre side og for 15 meters dyp på høyre side. 
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STRANDSFJORDEN 

Strandsfjorden er grunn i nord, innerst mot Flekkefjord, der det er grunnere enn 50 m, mens den dybdes 
jevnt ned mot vel 300 meter i sør, og det er ingen terskel ut mot Listafjorden i sør. Det går en smal djupål 
på fjordens østside, langs Andabeløya (figur 12).  
 
I Strandsfjorden er det per dags dato to oppdrettslokaliteter, Salvågvika og Buksevika. I tillegg finnes 
en fjerde lokalitet, Djupevika, som ikke er tatt i bruk. Salvågvika bestod tidligere av de to lokalitetene 
Salvågvika og Støytland. Det er foretatt prøvetaking av bunndyr nord i resipienten i 1996, 2002, 
2009,2014 og 2017, og i sør i 1996, 2002, 2014 og 2016 (figur 12). 
 
Bunnforholdene nord i Strandsfjorden har med hensyn på bunndyrsammensetning vist en gradvis 
bedring fra 1996 til 2009, med økende H' og endring i tilstandsklasse fra tilstand III = "moderat" til II = 
"god" (tabell 8). Prøvepunkt i 2014 og 2015 ble tatt i det dypeste området nord i fjorden, mellom 
Støytland og Salvågvika. Ved de tre foregående undersøkelsene ble prøvene tatt på litt grunnere bunn 
nord for Støytland. Undersøkelsene i 2014 og 2015 viste som i 2002 og 2009 lite organisk påvirkning 
på bunn med tilstand II = "god". ASC-C undersøkelse i 2017 rett øst for Salvågvika og nord og øst for 
Støytland var det varierende tilstand, med "god" tilstand for 3 stasjoner og "dårlig" tilstand på 1 stasjon 
i overgangssonen. Samlet fikk overgangssonen "moderat" tilstand. 

Tabell 8. År for prøvetaking, opprinnelig stasjonsnavn, antall individ (N), antall arter (S), artsmangfold 
uttrykt ved Shannon-Wieners indeks (H'), jevnhetsindeks (J), H'max og tilstandsklasse basert på H' etter 
Veileder 02-2013 for Strandsfjorden. 

Område År Stasjon N S H' J H'max Tilstand 

Strandsfjorden 
nord 

1996 Hid3 3029 67 2,86 0,47 6,07 III 
2002 4 478 47 3,33 0,60 5,55 II 
2009 Hid3 1609 85 4,45 0,7 6,41 II 
2014 C5 846 47 3,365 0,606 5,555 II 
2015 Ref 226 30 3,76 0,68 5,39 II 
2017 C2 Sal/Stø 1283 85 4,35 0,68 6,41 II 
2017 Ref 937 80 4,31 0,68 6,32 II 
2017 C2 Sal 1948 78 3,69 0,59 6,29 II 
2017 C3 Stø 3817 40 2,70 0,51 5,32 III 

Strandsfjorden 
sør 

1996 Hid4 1724 56 3,62 0,62 5,81 II 
2002 5 413 31 3,63 0,73 4,95 II 
2014 Ref1 823 87 5,24 0,81 6,47 I 
2016 Ref 785 43 3,48 0,64 5,43 II 

 
 
Tre undersøkelser utført sør i Strandsfjorden, i 1996, 2002 og 2016, viste tilstand II = "god" med hensyn 
på bunndyr (tabell 8). En undersøkelse, i 2014, viste tilstand I = "svært god". Denne stasjonen ble tatt i 
et grunnere område med grovere sediment, enn de tre andre stasjonene sør Strandsfjorden, og er derfor 
ikke direkte sammenlignbar med de tre andre, men gir innsyn i bunnforholdene i mindre dype deler av 
fjorden. 
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Figur 12. Oversiktsbilde over oppdrettslokaliteter i Strandsfjorden, og prøvepunkter i resipienten ved 
undersøkelser utført i 1996, 2002, 2009, 2014, 2015, 2016 og 2017.  
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Lokalitet Støytland 

Lokaliteten Støytland, lok.nr. 11858, var frem til 2017 godkjent for en MTB på 3120 tonn, før den ble 
slått sammen med lokaliteten Salvågvika. Anlegget var et kompakt stålanlegg bestående av 14 bur med 
innvendige mål på 24 x 24 m, plassert nordøst for Hidra. Lokaliteten var frem til sammenslåing godkjent 
for sambruk mellom konsesjonene R/F 0030, R/HM 0007, VA/F 0005, VA/F 0011, VA/LD 0004 og 
VA/LD 0008. 
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm ved lokaliteten Støytland i perioden 16. mai til 13. juni 2012 
med rotormålere på 5 og 15 meters dyp (Vangdal 2013). Resultatene er presentert i tabell 9 og figur 13. 
 
På 5 meters dyp dominerer nordvestlig strømretning, mens sørøstlig strømretning dominerer på 15 
meters dyp (figur 13). Strømmens gjennomsnittshastighet tilsvarer III = "middels sterk" på 5 og 15 m 
dyp (tabell 9). 
 

Figur 13. Venstre: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Støytland. Høyre: Relativ 
fluks/vanntransport. Målinger for 5 (rød) og 15 (blå) meters dyp. 

Tabell 9. Statistiske data for strømmålingene fra 5 og 15 meters dyp på lokalitet Støytland for 16. mai 
til 13. juni 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 5 meter Vannutskiftningsstrøm 15 meter 
Gjennomsnitt hastighet 5,1 cm/s 4,1 cm/s 
Maksimum hastighet 26,4 cm/s 25,6 cm/s 
Hovedstrømretning 120-160° 310-340° 
 
 
Lokalitetsforhold 
Lokaliteten Støytland har stort sett havnet i tilstandsklasse 1 = "meget god" siden 2007 med 
indeksverdier under 1,00. Ved ett tilfelle, i januar 2013, fikk lokaliteten tilstand 2 = "god" med en indeks 
på 1,43 (figur 14). Økningen i tilstandsklasse samsvarte med en produksjonsøkning på lokaliteten i 
2012-13. Siste B undersøkelse fra 2017 havnet i tilstand 2, "god" tilstand (kart.fiskeridir.no/plan – 
miljøtilstand). 
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Figur 14. Fôrbruk (grå stolper) og 
utvikling av MOM B-tilstand fra 
2007-2014 (svarte punkt) ved 
lokaliteten Støytland. 

 
Lokalitet Salvågvika 

Lokaliteten Salvågvika, lok.nr. 11856, er godkjent for en MTB på 7020 tonn, og var frem til 
sammenslåing med Støytland i 2017 godkjent for en MTB på 3120 tonn. Tidligere anlegg var et kompakt 
stålanlegg bestående av 14 bur med innvendige mål på 24 x 24 m, mens dagens anlegg består av to 
rekker à seks ringer med en omkrets på 160 m. Anlegget er plassert nordøst for Hidra, og anleggsområdet 
strekker seg mellom tidligere anelggsområder for Støytland og Salvågvika. Lokaliteten er i dag godkjent 
for sambruk mellom konsesjonene R/F 0001, R/HM 0002, VA/F 0010, VA/F 0015, VA/F 0017, VA/F 
0018 og VA/FS 0014. 
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm ved lokaliteten Salvågvika i perioden 22. mars til 3. mai 2012 
med rotormålere på 5 og 15 m dyp (Heggland 2013). Resultatene er presentert i tabell 10 og figur 15. 
 
På 5 og 15 meters dyp dominerer sør-sørøstlig strømretning (figur 15). Strømmens gjennomsnitts-
hastighet tilsvarer IV = "svak" på 5 m dyp og III = "middels sterk" på 15 m dyp (tabell 10).  

Tabell 10. Statistiske data for strømmålingene fra 5 og 15 meters dyp på lokalitet Salvågvika for 
perioden 22. mars til 3. mai 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 5 meter Vannutskiftningsstrøm 15 meter 
Gjennomsnitt hastighet 3,8 cm/s 4,7 cm/s 
Maksimum hastighet 26,6 cm/s 29,4 cm/s 
Hovedstrømretning 140-170°  145-180° 
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Figur 15. Venstre: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Salvågvika. Høyre: Relativ 
fluks/vanntransport. Målinger for 5 (rød) og 15 (blå) meters dyp. 

Lokalitetsforhold 
Ved lokaliteten Salvågvika er det utført MOM B-undersøkelser siden 2009. Disse er utført ved maksimal 
produksjon og tidlig i produksjonssyklusen. Lokaliteten har konsekvent ligget innen tilstandsklasse 2 = 
"god" (figur 16) frem til 2014. Høyeste registrerte indeks i den perioden var 1,86, i desember 2012. 
Siste B undersøkelse fra 2017 havnet i tilstand 2, "god" tilstand (kart.fiskeridir.no/plan – miljøtilstand). 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 16. Fôrbruk (grå 
stolper) og utvikling av 
MOM B-tilstand fra 
2007-2014 (svarte punkt) 
ved lokaliteten 
Salvågvika. 

 
 
Lokalitet Buksevika 

Lokaliteten Buksevika, lok.nr. 11857, er godkjent for en MTB på 4680 tonn. Anlegget består av 10 stk 
120 m-ringer plassert i to rekker à fem ringer. Anlegget ligger på østsiden av Hidra. Lokaliteten er i dag 
godkjent for sambruk mellom konsesjonene R/F 0003, R/HM 0003, R/HM 0005, R/ST 0001, R/V 0017, 
VA/F 0003, VA/F 0004, VA/F 0005 og VA/F 0013. 
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm ved lokaliteten Buksevika i perioden 15. oktober til 13. 
november 2012 med rotormålere på 5, 15, 85 og 135 m dyp (Vangdal 2012). Resultatene er presentert i 
tabell 11 og figur 17. 
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På samtlige dyp dominerer sørvestlige strømretninger, og strømmens gjennomsnittshastighet tilsvarer II 
= "sterk" strøm på 85 og 135 m dyp, III = "middels sterk" på 15 m dyp og IV = "svak" på 5 m dyp (figur 
17). Samtlige dyp har en retningsstabilitet på II ="stabil" (tabell 11). 

Tabell 11. Statistiske data for strømmålingene fra 5, 15, 85 og 135 meters dyp på lokalitet Buksevika 
for perioden 15. oktober til 13. november 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 

5 meter 
Vannutskiftnings-

strøm 15 meter 
Spredningsstrøm 

85 meter 
Bunnstrøm 
135 meter 

Gjennomsnitt hastighet 4,0 cm/s 4,0 cm/s 3,2 cm/s 2,6 cm/s 
Maksimum hastighet 26,2 cm/s 27,4 cm/s 15,0 cm/s 13,6 cm/s 
Hovedstrømretning 180-210° 180-210° 165-195° 165-195° 
Neumann parameter 0,53 0,7 0,51 0,46 
 

5 og 15 meter 85 og 135 meter 

  
Figur 17. Oppe: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Buksevika. Nede: Relativ 
fluks/vanntransport. Målinger for 5 (blå) og 15 (rød) meters dyp på venstre side, målinger for 85 (blå) 
og 135 (rød) meters dyp på høyre side. 

Lokalitetsforhold 
Det er utført MOM B-undersøkelser på lokaliteten siden 2009. Samtlige MOM B-undersøkelser i 2009-
2014 har havnet i tilstand 1 = "meget god" etter NS 9410 (figur 18). Siste B undersøkelse fra 2016 
havnet i tilstand 1 (kart.fiskeridir.no/plan – miljøtilstand). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 18. Fôrbruk (grå stolper) og 
utvikling av MOM B-tilstand fra 
2009-2014 (svarte punkt) ved 
lokaliteten Buksevika.  
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Lokalitet Djupevika 

Lokaliteten Djupevika, lok.nr. 25135, har en godkjent MTB på 1560, men er per dags dato ikke i bruk 
og har ikke vært i bruk på over 10 år.  Det ønskes å etablere et nytt anlegg på lokaliteten. Lokalitetsarealet 
ligger på vestsiden av Andabeløya, i underkant av 1 km sørøst for Salvågvika. Lokaliteten er godkjent 
for et sambruk mellom konsesjonene R/V 0016, VA/F 0004, VA/LD 0004 og VA/LD 0008. 
 
Strømforhold 
Rådgivende Biologer AS har målt strøm ved lokaliteten Djupevika i perioden 24. juli til 30. august 2012 
med rotormålere på 5, 15, 75 og 125 m dyp (Furset 2012). Resultatene er presentert i figur 17 og figur 
19. 
 
På samtlige dyp er det dominerende strøm i sør-sørvestlig retning (figur 19). En har på 5 m dyp en 
nordøstlig sekundærstrøm med omtrent halv vanntransport av den dominerende strømretningen. På 15 
m dyp har en nord-nordøstlig sekundærstrøm med en vanntransport på omtrent ⅔ av hovedstrømmen. 
På 75 og 125 m dyp er sekundærstrømmen omtrent like sterk som hovedstrømmen, og på 75 m dyp går 
den mot nord-nordvest og på 125 m dyp mot nord. Strømmens gjennomsnittshastighet tilsvarer III = 
"middels sterk" på 5, 15 og 75 m dyp og IV = "svak" på 125 m dyp (tabell 12). På 5 m dyp har strømmen 
en retningsstabilitet på III = "middels stabil", på 15 og 75 m dyp IV = "lite stabil" og på 125 m dyp V = 
"svært lite stabil". 

Tabell 12. Statistiske data for strømmålingene fra 5, 15, 75 og 125 meters dyp på lokalitet Djupevika 
for perioden 24. juli til 30. august 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 

5 meter 
Vannutskiftnings-

strøm 15 meter 
Spredningsstrøm 

75 meter 
Bunnstrøm 
125 meter 

Gjennomsnitt hastighet 6,2 cm/s 3,3 cm/s 2,7 cm/s 1,7 cm/s 
Maksimum hastighet 40,4 cm/s 39,2 cm/s 14,2 cm/s 16,2 cm/s 

Hovedstrømretning 150-180° 170-185° 150-170° og 
330-350° 

150-170° og 
350-10° 

Neumann parameter 0,305 0,156 0,124 0,084 
 

5 m 15 m 75 m 125 m 

    

    
Figur 19. Oppe: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Djupevika på 5, 15, 75 og 125 m dyp. 
Nede: Relativ fluks/vanntransport. 
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Lokalitetsforhold 
En forundersøkelse utført i 2011 viste en bunn dominert av fjellbunn (Skaar 2011). Der det var sediment, 
bestod dette av skjellsand og mudder. Denne undersøkelsen ble utført vel 700 m sør for det godkjente 
anleggsarealet, men en vil forvente liknende bunnforhold hvor anlegg planlegges plassert. 
 
STOLSFJORDEN 

Stolsfjorden er grunn i nord, inn mot Flekkefjord, mens den blir gradvis dypere mot sør til ca 300 m, før 
den går inn i Fedafjorden. Fedafjorden har en maksimal dybde på 427 m sør for Stolsfjorden. Ut mot 
Listafjorden i vest er den en mindre terskel på ca 240 m dyp (figur 20). I Stolsfjorden finnes det per 
dags dato to oppdrettslokaliteter, Pinnen og Tarmevikodden. Det er foretatt prøvetaking av bunndyr i 
resipienten sør i Stolsfjorden i 1996, 2002, 2014, 2016 og 2018 (figur 20). Det er utført prøvetaking fra 
2018, men data er per dags dato ikke publisert.  
 
Bunnforholdene i Stolsfjorden har med hensyn på bunndyr variert mellom tilstand II = "god" i 2002 og 
2016 og III = "moderat" i 1996 og 2014 (tabell 13). Prøvepunkt ble i 1996 og 2002 tatt nordøst for 
Pinnen, mens nyere prøvepunkt i 2014/2016/2018 i resipienten er tatt som er referansestasjon øst for 
Pinnen og Tarmvikeodden. Undersøkelsene fra 2014, 2016 og 2018 var ASC/C undersøkelser. 
 
I 2018 ble det i tillegg utført en forundersøkelse for planlagt omsøkt anleggskonfigurasjon og utviding 
av oppdrettslokalitetene Pinnen og Tarmvikeodden. To stasjoner sør i Stolsfjorden ble lagt til ved denne 
undersøkelsen. 
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Figur 20. Oversiktsbilde over oppdrettslokaliteter i Stolsfjorden, og prøvepunkter i resipienten ved 
undersøkelser utført i 1996, 2002, 2014/2016 og/2018. 
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Tabell 13. År for prøvetaking, opprinnelig stasjonsnavn, antall individ (N), antall arter (S), 
artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wieners indeks (H'), jevnhetsindeks (J), H'max og tilstandsklasse 
basert på H' etter Veileder 02-2013 for Stolsfjorden. 

Område År Stasjon N S H' J H'max Tilstand 

Stolsfjorden 

1996 Hid5 1154 37 2,69 0,52 5,21 III 
2002 7 276 43 3,98 0,73 5,43 II 
2014 C3 896 35 2,31 0,451 5,129 III 
2016 Ref 760 52 3,96 0,69 5,70 II 
2018 Ref  116 31 4,19 0,85 4,95 II 
2018 Ref 390 47 4,26 0,77 5,55 II 
2018 C2 456 55 4,17 0,72 5,78 II 

 
 

Pinnen 

Lokaliteten Pinnen, lok.nr. 11854, har vært i bruk siden 2001, og er godkjent for en MTB på 3120 tonn. 
Anlegget er et kompakt stålanlegg bestående av 14 bur med indre mål på 24 x 24 m, der burene ligger i 
to rekker à syv bur. Anlegget ligger på nordøstsiden av Andabeløya. Lokaliteten er i dag godkjent for 
sambruk mellom konsesjonene R/ST 0001, R/TV 0004, VA/F 0004, VA/F 0013, VA/F 0014, VA/LD 
0004, VA/LD 0008 og VA/LD 0010. 
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm ved lokaliteten Pinnen i perioden 10. mai til 13. juni 2012 med 
rotormålere på 5 og 15 m dyp (Heggland & Vangdal 2013). Resultatene er presentert i tabell 14 og figur 
21. 
 
På 5 og 15 meters dyp dominerer sør-sørøstlig strømretning (figur 21). Strømmens gjennomsnitts-
hastighet tilsvarer IV = "svak" på 5 m dyp og III = "middels sterk" på 15 m dyp (tabell 14).  

Tabell 14. Statistiske data for strømmålingene fra 5 og 15 meters dyp på lokalitet Pinnen for perioden 
10. mai til 13. juni 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 5 meter Vannutskiftningsstrøm 15 meter 
Gjennomsnitt hastighet 2,8 cm/s 3,6 cm/s 
Maksimum hastighet 40,8 cm/s 39,8 cm/s 
Hovedstrømretning 150-180° 150-170° 
 

  
Figur 21. Venstre: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Pinnen. Høyre: Relativ 
fluks/vanntransport. Målinger for 5 (rød) og 15 (blå) meters dyp. 
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Lokalitetsforhold 
Siden 2008 er det utført MOM B-undersøkelser ved lokaliteten Pinnen. Undersøkelsene har blitt utført 
ved maksimal produksjon og etter brakklegging eller tidlig i produksjonssyklusen. Med unntak av en 
undersøkelse, i februar 2011, da lokaliteten havnet i tilstandsklasse 1 = "meget god", har lokaliteten 
havnet innen tilstand 2 = "god" i perioden 2008-2014 (figur 22). Ved ett tilfelle, i februar 2012 ble 
indeksen 2,05, noe som er nært tilstand 3 = "dårlig". Siste B undersøkelse fra 2017 havnet i tilstand 2, 
"god" tilstand (kart.fiskeridir.no/plan – miljøtilstand). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Fôrbruk (grå 
stolper) og utvikling av 
MOM B-tilstand (svarte 
punkt) ved lokaliteten 
Pinnen. 

 
Tarmevikodden 

Lokaliteten Tarmevikodden, lok.nr. 10582, har vært i bruk siden 2007, og er godkjent for en MTB på 
3120 tonn. Anlegget er et kompakt stålanlegg bestående av 14 bur med indre mål på 24 x 24 m, der 
burene ligger i to rekker à syv bur. Anlegget ligger på østsiden av Andabeløya, ca 600 m sør for Pinnen. 
Lokaliteten er i dag godkjent for sambruk mellom konsesjonene R/HM 0001, R/V 0011, VA/F 0003, 
VA/F 0005, VA/F 0013, VA/F 0014 og VA/FS 0010. 
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm ved lokaliteten Tarmevikodden i perioden 9. august til 11. 
september 2012 med rotormålere på 5 og 15 meters dyp. Resultatene er presentert i tabell 15 og figur 
23. 
 
På 5 og 15 meters dyp dominerer sør-sørøstlig strømretning (figur 23). Strømmens gjennomsnitts-
hastighet tilsvarer III = "middels sterk" på 5 m dyp og II = "sterk" på 15 m dyp (tabell 15). 

Tabell 15. Statistiske data for strømmålingene fra 5 og 15 meters dyp på lokalitet Tarmevikodden for 9. 
august til 11. september 2012, med fargekode etter vedlegg 1.  
 Overflatestrøm 5 meter Vannutskiftningsstrøm 15 meter 
Gjennomsnitt hastighet 5,5 cm/s 6,2 cm/s 
Maksimum hastighet 27,4 cm/s 31,2 cm/s 
Hovedstrømretning 150-180° 140-160° 
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Figur 23. Venstre: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Tarmevikodden. Høyre: Relativ 
fluks/vanntransport. Målinger for 5 (rød) og 15 (blå) meters dyp. 

Lokalitetsforhold 
Lokaliteten Tarmevikodden har havnet i tilstandsklasse 1 = "meget god" ved samtlige MOM B-
undersøkelser utført fra 2008-2014 (figur 24). Indeksverdiene har variert fra 0,23 ved brakklegging til 
0,47 som det høyeste ved maksimal produksjon for den perioden. Siste B undersøkelse fra 2016 (Skaar 
2016), 2017 havnet i tilstand 1, "meget god" tilstand (kart.fiskeridir.no/plan – miljøtilstand). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 24. Fôrbruk (grå 
stolper) og utvikling av 
MOM B-tilstand (svarte 
punkt) ved lokaliteten 
Tarmevikodden. 

 
EIDSFJORDEN 

Eidsfjorden er en relativ grunn og kort fjord med tilknytting til Indre pollen i sørøst (figur 25). Fjorden 
åpner seg opp mot Listafjorden i nord og nordvest, på henholdsvis øst- og vestsiden av Elleholmen. 
Eidsfjorden blir gradvis dypere mot vest til vel 200 m dyp, før den går inn i Listafjorden vest for 
Elleholmen. Øst for Elleholmen har Eidsfjorden en dybde på rundt 120 m. Listafjorden er vel 300 m 
dyp, og ligger åpent ut mot Nordsjøen. 
 
I Eidsfjorden er det per dags dato ingen oppdrettsanlegg. Et anlegg, Elle, er omsøkt (figur 25). Det er 
foretatt en forhåndsundersøkelse (Tverberg & Todt 2017) i planlagt anleggsområde i 2017 (tabell 16). 
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Figur 25. Oversiktsbilde over Eidsfjorden, med planlagt lokalitet Elle og prøvepunkter i resipienten fra 
forhåndsundersøkelsen i 2017. 

Bunnforholdene i Eidsfjorden har bunndyrtilstand I-II (tabell 16).  

Tabell 16. År for prøvetaking, opprinnelig stasjonsnavn, antall individ (N), antall arter (S), 
artsmangfold uttrykt ved Shannon-Wieners indeks (H'), jevnhetsindeks (J), H'max og tilstandsklasse 
basert på H' etter Veileder 02-2013 for Eidsfjorden. 

Område År Stasjon N S H' J H'max Tilstand 
Eidsfjorden sør 2017 C2 501 74 5,09 0,82 6,21 I 
Eidsfjorden nord 2017 C5 653 72 4,61 0,75 6,17 II 
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Elle 

Det er søkt om etablering av et oppdrettsanlegg øst for Elleholmen.  
 
Strømforhold 
Noomas Sertifisering AS har målt strøm i lokalitetsområdet Elle i perioden 13. oktober til 20. november 
2015 med profilerende målere plassert på 20 og 112 m dyp (Heggland 2015). Resultatene er presentert 
i tabell 17 og figur 26. 

Tabell 17. Statistiske data for strømmålingene fra 5, 15, 76 og 110 meters dyp på lokalitet Elle for 
perioden 13. oktober til 20. november 2015, med fargekode etter vedlegg 1. 
 Overflatestrøm 

5 meter 
Vannutskiftnings-

strøm 15 meter 
Spredningsstrøm 

76 meter 
Bunnstrøm 
110 meter 

Gjennomsnitt hastighet 8 cm/s 7 cm/s 7 cm/s 5 cm/s 
Maksimum hastighet 34 cm/s 32 cm/s 39 cm/s 29 cm/s 
Hovedstrømretning 210° 315° 285° 285° 
Neumann parameter 0,11 0,08 0,56 0,61 
 

    

    
Figur 26. Oppe: Gjennomsnittlig strømhastighet for lokaliteten Elle på 5, 15, 76 og 110 m dyp. Nede: 
Relativ fluks/vanntransport. 
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

I Naturbase (www.naturbase.no) er det registrert marine naturtyper etter DN handbok 19 av NIVA. 
Havforskningsinstituttet har gjennomført kartlegging av gyteområde for fisk i Vest-Agder i forbindelse 
med nasjonal naturtypekartlegging. Det er flere marine naturtyper i influensområder til lokaliteter i 
regionen. Det foreligger en del artsregistreringer og rødlistete arter i Artsdatabanken sitt Artskart 
(http://www.artskart.no/). Det er registrert flere fiskeriinteresser i influensområdet (www.fiskeridir.no). 
 
MARINT NATURMANGFOLD 

VERNEOMRÅDER 

Naturvernområder 

Det ligger tre naturreservater for sjøfugl nord for Andabeløy, mellom Strandsfjorden og Stolsfjorden, 
knapt 2 km øst for Støytland og Salvågvika og ca 1,5 km nord for Pinnen (figur 27). Områdene ble 
vernet 28.mars 1980 med verneformål å ta vare på "livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet". 
 
Rødholman (Ca) naturreservat er et ca 20 daa stort område, bestående av to små holmer øst for 
Espholmen utenfor Abelsnes, med en stor makrellternekoloni. De to holmene ligger i et område som har 
den største registrerte konsentrasjon av hekkende sjøfugl fra Lista til Åna-Sira.  
 
Øvre og Nedre Svinholmen (Cb) naturreservat er et ca 28 daa stort område, med to små holmer ved 
Risholmen mellom Andabeløy og Abelsnes. Omfatter deler av Øvre Svinholmen og hele Nedre 
Svinholmen. Viktig fiskemåke- og makrellternekoloni. 
 
Landskapsvernområder 

Flekkefjord landskapsvernområde 
Flekkefjord landskapsvernområde ble vernet ved kongelig resolusjon 11. mars 2005 med hjemmel i lov 
av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Formålet er å ta vare på et 
representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre 
områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert 
kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner. Landskapsvernområdet har et samlet areal 
på omtrent 54 km², fordelt på 38,5 km² landareal inkludert ferskvann og 15,5 km² sjøareal. Vernet 
omfatter landarealet ned til laveste vannstand og sjøoverflaten, ikke selve vannmassene eller sjøbunnen 
(figur 27). 
 
Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. 
Bestemmelsene i § 3 pkt. 1.1 sier at vernet ikke er til hinder for vedlikehold eller drift av havbruksanlegg 
på lokaliteter som på vernetidspunktet hadde konsesjon. Med de unntak som følger av § 3 punkt 1.2 og 
1.3 i forskriften, er det forbud mot for eksempel utplassering av havbruksanlegg. Forskriftens § 3 punkt 
1.2 underpunkt n slår imidlertid fast at det er tillat med oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving 
av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold 
til verneformålet, og forskriftens § 3 punkt 1.3 sier at forvaltnings-myndigheten kan gi tillatelse til 
etablering av havbruksanlegg uten installasjon på land og som ikke medfører særlig synlige anlegg på 
sjøoverflaten. 
 
Liastrendene landskapsvernområde 
Liastrendene landskapsvernområde ble vernet ved kongelig resolusjon 28. august 1987 med hjemmel i 
lov av 19. juni 1970 nr. 63 § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Formålet er å bevare et egenartet natur- og 

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.no/
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kulturlandskap med spesielle strandtyper og geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske 
kvaliteter av meget høy verneverdi. Landskapsvernområdet dekker et samlet landareal på ca 4,3 km2, og 
omfatter også utenforliggende øyer og sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann (figur 27).  
 
Området er vernet mot alle inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapets art eller 
karakter. Fylkesmannen i Vest-Agder er forvaltningsmyndighet for området. 
 
På bakgrunn av tre naturvernområder og to landskapsvernområder i regionen har verneområder stor 
verdi. 
 

• Verneområder har stor verdi. 
 
 

 
Figur 27. Registrerte verneområder i området rundt Hidra og Andabeløy. 

Tabell 18. Registrerte verneområder, størrelse og verdi i området rundt Hidra og Andabeløy. 
Område Totalareal Sjøareal Verdi 

A Flekkefjord landskapsvernområde 54 266 daa 15 500 daa Stor 
B Liastrendene landskapsvernområde 8 014 daa 3 740 daa Stor 

Ca Rødholman naturreservat 30 daa - Stor 
Cb Øvre og Nedre Svinholmen naturreservat 28 daa - Stor 
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NATURTYPER I SALTVANN 

Havforskningsinstituttet og NIVA har kartlagt marint biologisk mangfold og viktige marine naturtyper 
i regionen, og i de ytre områdene på sørsiden av Hidra er det store tareskogsforekomster, til dels av 
nasjonal viktighet (A-verdi), men også flere områder med regional viktighet (B-verdi). På de grunnere 
og mer beskyttede områdene inne i Rasvågen er det registrert ålegrasenger av regional viktighet (B-
verdi). Modelleringer gjort av NIVA tyder på skjellsandforekomster av regional viktighet (B-verdi) 
enkelte steder på sørsiden av Hidra. Ved Elleholmen er det en regionalt viktig (B-verdi) forekomst av 
tareskog. Dette vil potensielt være nær den planlagte nye lokaliteten Elle.  
 
I figur 28 er det markert tre tareskogforekomster (I01) som ligger innenfor 1,5 km og vurderes som 
influensområdet til eksisterende eller omsøkte anlegg i Eidsfjorden og sør for Strandsfjorden (se også 
tabell 19). Tareskogforekomstene Klubben (nr. 1) som ligger langs sørøstspissen av Hidra, Elleholmen 
(2) og Vigholmen (3) i Eidsfjorden er henholdsvis ca 30, 68 og 23 daa store. Forekomstene består av 
kun stortare, I0101, og er vurdert som viktige (B) med stor verdi.  
 
I Fiskeridirektoratets karttjeneste er det registrert to gytefelt for torsk nord i Strandsfjorden (tabell 19, 
figur 30). Gyteområdene for torsk, Kvellandstranda (e) og Abelsnes (f), er henholdsvis ca 1 273 og 328 
daa store. Gyteområdene er vurdert som lokalt viktig (C) med middels verdi. På bakgrunn av større 
tareskogsforekomster og gytefelt for torsk har naturtyper i saltvann middels til stor verdi. 
 

Tabell 19. Registrerte marine naturtyper nær eksisterende og planlagte oppdrettsanlegg rundt Hidra 
og Andabeløy (se figur 28). Rød = stor verdi, oransje = middels verdi.  
Lokalitet Lok. id. Naturtype Størrelse Kilde Verdi 
1 Klubben BN00074001 Større tareskogforekomster 30 daa Naturbase B 
2 Elleholmen BN00074002 Større tareskogforekomster 68 daa Naturbase B 
3 Vigholmen BN00074003 Større tareskogforekomster 23 daa Naturbase B 
e Kvellandstranda - Gytefelt torsk 1 273 daa Fiskeridirektoratet C 
f Abelsnes - Gytefelt torsk 328 daa Fiskeridirektoratet C 

 
 

• Naturtyper i saltvann har middels til stor verdi. 
 



 

Rådgivende Biologer AS 39 Rapport 2740 

 
Figur 28. Registrerte marine naturtyper i området rundt Hidra og Andabeløy. 

 
ARTSFOREKOMSTER 

I Artsdatabanken sin oversikt over rødlistearter finnes over 1800 forekomster i området omkring Hidra 
og Andabeløy. De fleste av disse er diverse fuglearter, der mange har ingen eller svært begrenset 
tilknytning til det marine miljø. En del arter, som lomvi (Uuria aalge, CR), krykkje (Rissa tridactyla, 
EN), havhest (Fulmarus glacialis, EN) og alke (Alva torda, EN), forekommer som streifdyr i området. 
Fugleartene makrellterne (EN), ærfugl (NT) og fiskemåke (NT) er tilknyttet marint habitat, og er 
registrert med regelmessig hekkeaktivitet i områder rundt Hidra og Andabeløy (tabell 20, figur 29).  
 
Det er få registreringer av marine arter, men pigghå (EN) er registrert i Listafjorden og den katadrome 
arten ål (VU) er registrert i diverse vassdrag langs Stolsfjorden og Eidsfjorden (tabell 20, figur 29). Det 
er ikke usannsynlig at det finnes ål også andre steder i området. Det er flere rødlistearter med marin 
tilknytning i tiltaks- og influensområder og på bakgrunn av det har artsforekomster middels til stor verdi.  
 

• Artsforekomster har middels til stor verdi. 
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Tabell 20. Registrerte hekkende rødlistearter med marin tilknytning og rødlistearter med marint 
leveområde i området rundt Hidra og Andabeløy. Rød = stor verdi, oransje = middels verdi. 
Art  Gruppe Status Verdi 
Makrellterne Sterna hirundo Fugl EN Stor 
Pigghå Squalus acanthias Bruskfisk EN Stor 
Ål Anguilla anguilla Fisk VU Stor 
Ærfugl Somateria mollissima Fugl NT Middels 
Fiskemåke Larus canus Fugl NT Middels 
 

 
Figur 29. Registrerte hekkende rødlistearter med marin tilknytning og rødlistearter med marint 
leveområde i området rundt Hidra og Andabeløy. 

 
NATURRESSURSER 

OMRÅDE FOR FISKE/HAVBRUK 

Det er registrert fire rekefelt, en fiskeplass for passive redskap og to gytefelt for torsk i tiltaks- og 
influensområdet til anleggene rundt Hidra og Andabeløy (tabell 21, figur 30).  
 
Rekefeltet Hidrasundet (a) er vel 1 900 daa stort, og strekker seg langs hele Hidrasundet. Anlegg med 
fortøyninger ved Skipningsdalen overlapper med dette rekefeltet, mens lokaliteten Napp ligger tett på 
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rekefeltet. De østligste deler av rekefeltet Listafjorden og havområdet utforbi (b) strekker seg inn 
Strandsfjorden og Eidsfjorden. Lokalitetene ved Buksevika og Salvågvika, samt mulige lokaliteter ved 
Djupevika og Elle, ligger tett på dette rekefeltet. Nord i Strandsfjorden er det også et mindre rekefelt, 
Kobbodden – Abelsnes (d). Fortøyningene for Salvågvika overlapper delvis med dette rekefeltet. 
Bunnarealet for anleggene i Stolsfjorden overlapper delvis med rekefeltet Stolsfjorden – Fedafjorden 
(c). På bakgrunn av rekefelt og gyteområder for torsk i tiltaks- og influensområder har fiskeri og havbruk 
middels verdi.  
 

• Fiskeri og havbruk har middels verdi. 
 
 

 
Figur 30. Registrerte områder med naturressurser rundt Hidra og Andabeløy. 

Tabell 21. Registrerte områder med naturressurser rundt Hidra og Andabeløy. 
Lokalitet Type Størrelse Kilde 
a Hidrasundet Rekefelt 1 919 daa Fiskeridirektoratet 
b Listafjorden og havområdet utforbi Rekefelt 156 814 daa Fiskeridirektoratet 
c Stolsfjorden – Fedafjorden Rekefelt 5 820 daa Fiskeridirektoratet 
d Kobbodden - Abelsnes Rekefelt 209 daa Fiskeridirektoratet 
e Kvellandstranda Gytefelt torsk 1 273 daa Fiskeridirektoratet 
f Abelsnes Gytefelt torsk 3 284 daa Fiskeridirektoratet 
g Sør Abelsnes Fiskeplass passive redskap 647 daa Fiskeridirektoratet 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

Verdiene for naturmangfold er tilknyttet flere verneområder, tareskogsforekomster, gytefelt for torsk og 
leve- og reproduksjonsområder for rødlistearter (tabell 22). Verdiene for naturressurser er primært 
tilknyttet flere store rekefelt og gyteområder for torsk. 

Tabell 22. Oversikt over verdifulle lokaliteter for naturmangfold og naturressurser i tiltaks- og 
influensområdet. 
Skildring Lokalitet Verdi 
Naturmangfold   
Landskapsvern, Naturreservat 
Verneområde 

A. Flekkefjord, B. Liastrendene, Ca. Rødholman, Cb. Øvre 
og Nedre Svinholmen Stor 

Større tareskogforekomster (B-verdi) 
Naturtype 1. Klubben, 2. Elleholmen, 3. Vigholmen Stor 

Gytefelt for torsk (C-verdi) 
Naturtype e. Kvellandstranda, f. Abelsnes Middels 

Rødlistet fisk og fugl (VU-EN) 
Leveområde, hekkeområde Makrellterne (EN), pigghå (EN), ål (VU) Stor 

Rødlistet fugl (NT) 
Hekkeområde Ærfugl (NT), fiskemåke (NT) Middels 

Naturressurser   

Rekefelt, gytefelt, fiskeplass 
a. Hidrasundet, b. Listafjorden og havområdet utforbi, c. 
Stolsfjorden – Fedafjorden, d. Kobbodden – Abelsnes, e. 
Kvellandstranda, f. Abelsnes, g. Sør Abelsnes 

Stor 

 
 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS 43 Rapport 2740 

VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING 

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 vurderes virkning og konsekvens for de 
planlagte tiltakene. Her omtales hovedsakelig virkninger fra organiske og kjemiske tilførsler til sjø i 
driftsfasen, samt virkninger av arealbeslag. Virkninger i anleggsfasen vurderes separat tilslutt.    
 
0-ALTERNATIVET 

0-alternativet er referansesituasjonen for området uten anleggs- eller MTB-endringer fra dagens 
situasjon, dvs. med dagens belastning. Det er i tillegg tatt hensyn til eventuelle klimaendringer. 
 
Lokalitetene Salvågvika og Støytland er nylig slått sammen, med økning i MTB på 780 tonn fra 6240 
til totalt 7020 tonn. Det er ikke fullført en produksjonssyklus på lokaliteten etter sammenslåingen. 
Framtidig økning i produksjon vil kunne medføre økning i organisk belastning på havbunn i området 
rundt anlegget i Strandsfjorden og dermed en økt belastning på vannforekomsten. Ettersom det ikke er 
registrert viktige naturtyper eller artsforekomster i området vurderes 0-alternativet å ha liten negativ 
konsekvens (-) for naturmangfold og naturressurser. En økning i produksjon vil kunne ha liten negativ 
virkning på rekefelt nord og øst i Strandsfjorden, ved potensielle tilførsler av lusemidler.  
 
Ved videre drift med dagens tillatelser og uendret produksjon for lokalitetene Pinnen og Tarmevikodden 
i Stolsfjorden, er det ikke ventet økte negative virkninger på naturmangfold og naturressurser utover 
dagens situasjon.  
 
Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger. Havtemperaturen 
har vist en jevn økning de siste årene. Siden 1990 har temperaturen langs Norskekysten økt med 0,7 
grader, der det er antatt at 0,5 grader skyldes global oppvarming (Aglen mfl. 2012). Det er likevel store 
naturlige variasjoner i havtemperaturene og det er vanskelig å forutsi omfanget av hvordan eventuelle 
klimaendringer vil påvirke temperaturen. En fortsatt økende sommertemperatur i sjøvannet langs kysten 
vil sannsynligvis kunne medføre store endringer i utbredelse av flere marine arter. Trenden fra de siste 
ti årene, der for eksempel sukkertare har hatt variabel rekruttering og periodevis dramatisk nedgang 
spesielt på Vestlandet, og en har sett økning i sørlige rødalger, vil sannsynligvis fortsette ved økende 
temperaturer. Kunnskapen om negative virkninger på marint naturmangfold på grunn av klimaendringer 
er begrenset og usikker, og i sammenheng med disse tiltakene blir det vurdert at 0-alternativet vil ha 
liten negativ virkning på naturmangfoldet. 
 

• 0-alternativet er vurdert å ha liten negativ konsekvens (-) for marint naturmangfold og 
naturressurser. 

 
GENERELT OM VIRKNINGER AV OPPDRETTSVIRKSOMHET 

Nedenfor er det listet opp mulige virkninger ved etablering av nye oppdrettsanlegg eller endring av 
eksisterende anlegg. Det er bare driftsfasen som er omtalt her, virkninger i anleggsfasen er vurdert i eget 
kapittel. Vurdering av tema som rømming, lakselus og vill laksefisk som ikke blir direkte fanget opp av 
fagtema i håndbok V712 (Vegdirektoratet 2014) er omtalt i eget kapittel. 
 
STØY 

Støy fra oppdrettsanlegg har trolig liten effekt på marin fauna, da en normalt har relativt mye 
bakgrunnsstøy i havet, og spesielt i kystnære områder med mye skipstrafikk. For fugl og pattedyr kan 
forstyrrelser i yngleperioden være negativt.  
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AREALBESLAG 

I forbindelse med etablering eller utviding av anlegg vil det være arealbeslag i form av fortøyninger og 
forankringer på havbunnen. Arealbeslag vil føre til tap av leveområde for enkelte arter, men arealbeslag 
med anker eller bolter er minimale og vil ha ingen til liten negativ virkning. Arealbeslag vil kunne 
innskrenke mulige områder for bunnfiske, som for eksempel reketråling. 
 
ORGANISK BELASTNING 

Sediment og bunnfauna 

Oppdrettsanlegg har lokale virkninger på naturmiljøet, særlig vil det være virkninger av tilførsler av 
organisk materiale fra fiskefôr og fiskeavføring direkte under anleggene. Risikovurdering for norsk 
fiskeoppdrett 2016 (Svåsand mfl. 2016) viser til at lokaliteter med høy strømfart (>10 cm/s) vil ha 
relativt lite bunnfelling under merdene, og partikulært materiale vil spres over et større areal. 
 
Fjæresamfunn 

Effektene av spillfôr og partikulært organisk materiale i form av fekalier vil i de fleste tilfeller være lite 
relevant i forbindelse med vurdering av fjæresamfunn i nærheten av anlegg. Dette skyldes at fôr og 
intakte fekalier har relativt høy synkehastighet, og påvirkningen fra denne typen utslipp vil begrense seg 
til dypere områder relativt nær anlegget. 
 
Under fiskens metabolisme blir det dannet uorganiske forbindelser av nitrogen og fosfor som blir skilt 
ut gjennom nyrer og gjeller. Disse næringssaltene blir sluppet direkte til miljøet, og utslippsmengden er 
korrelert med fiskens vekst. Normalt vil derfor utslippsmengden være høyest om sommeren. Grunnet 
fortynningseffekten i sjøvann er effekten av utslippene normalt begrenset til nærheten av anlegget, men 
kan, avhengig av strømforhold og plassering av lokalitet, ha en negativ påvirkning på spesielle 
naturtyper i en avstand på inntil 1500 meter. Studier fra Hardangerfjorden viser at det kan være lokal 
miljøpåvirkning fra organiske tilførsler (næringssalt/partikulært materiale) i grunne områder (0-30 m) 
når anlegget ligger svært nært land, i bukter og ved strømsvake lokaliteter, mens det i ytre kystområder 
og ved strømsterke lokaliteter er vist lite påvirkning på for eksempel tarevegetasjon (Svåsand mfl. 2016). 
For tareskog regnes langtidseffektene av næringssaltpåvirkning som lave (f.eks. Husa mfl. 2016) 
 
LUSEMIDLER 

Enkelte midler benyttet mot parasitten lakselus inneholder kitinhemmende stoff som er påvist å kunne 
ha negativ langtidsvirkning på krepsdyr (skalldyr) som lever i nærheten av oppdrettsanlegg. Det er 
spesielt organismer med hyppige skallskifter som er sårbare. Bademidler som hydrogenperoksid kan 
også ha negativ effekt på sukkertare (Grefsrud mfl. 2018). Miljøeffekten av lusemiddel benyttet ved 
badebehandling er begrenset på grunn av nedbrytning og fortynningseffekt, og modellering viser av det 
er 1 % igjen av sporstoff etter et døgn. For orale lusemidler viser forskning at det kan være høye verdier 
av lusemiddel i sedimentet under anlegget (Svåsand mfl. 2016). Kunnskapsbehovet er fremdeles stort 
når det gjelder avlusingsmiddel sin påvirkning på ulike organismer. 
 
MARINT NATURMANGFOLD 

VERNEOMRÅDER 

Anleggsendring og økning i MTB ved Pinnen/Tarmevikodden vil ikke ha negativ virkning på 
naturvernområdene Rødholman (Ca) og Svinholmene (Cb). Avstanden fra holmene til tiltaksområdet er 
vel 1,5 km, og det er ikke ventet mer støy og trafikk til og fra et nytt anlegg i forhold til dagens anlegg 
ved Pinnen. 
 
Planlagt utviding eller etablering av anlegg vurderes å ikke være i konflikt med de registrerte 
landskapsvernområdene. Djupevika overlapper med Flekkefjord landskapsvernområde, men lokaliteten 
tilfredsstiller i utgangspunktet krav spesifisert for verneområdet (jf. verdivurderingskap.). 
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NATURTYPER I SJØ 

Arealutviding 
Registrerte spesielle naturtyper vil ikke bli påvirket av arealbeslag fra nye anlegg eller endring/ utviding 
av anleggskonfigurasjoner. Lokaliteten Elle vil ha fortøyningsliner med ankerpunkt nær 
tareskogforekomsten ved Elleholmen (2), men planlagte ankerpunkt på vel 20 m dyp vil kunne danne 
nytt substrat for stortare dersom stortare vokser så dypt i området.  Det nye anlegget ved Salvågvika vil 
overlappe med gyteområdet Kvellastranda (e), men det er lite endring i overlapp i forhold til tidligere 
lokalitet Støytland. Arealbeslag i sjø vurderes å ikke ha negativ virkning på registrerte naturtyper. 
 
Utviding av MTB 
Tilførsler av partikulært organisk materiale fra oppdrettsvirksomhet vil påvirke og endre 
bunndyrsamfunnet i nærområdet under anlegget og noe utover resipienten (rundt 500 m omkrets 
avhengig av strømforhold og mengde organiske tilførsler). Tilførsler av kjemiske stoffer fra lusemiddel 
og for eksempel kobber fra spyling av kobberimpregnerte nøter vil også kunne påvirke 
bunndyrssamfunn negativt. Generell påvirkning av resipienten til lokalitetene med hensyn til 
bunndyrsamfunn er omtalt under kapitlet Utvikling av økologisk tilstand. 
 
Tareskogforekomsten Elleholmen (2) ligger knappe 200 m fra planlagt lokalitet Elle, og økning i 
mengde oppløste næringssalter som følge av etablering av lokaliteten vil kunne ha liten negativ virkning 
på tareskogforekomsten. Gode strømforhold og høy fortynningseffekt vil begrense påvirkningen på 
forekomsten. Oppløste næringssalter vil høyst trolig ikke ha negativ virkning på tareskogforekomstene 
Klubben (1) og Vigholmen (3). Avstanden fra nytt anlegg ved Elle til disse to forekomstene er ca 1,5-2 
km, og vurderes som så stor avstand at en ikke vil se påvirkning av oppløste næringsstoff grunnet gode 
strømforhold og fortynningseffekten. Klubben ligger innen 1 km fra anlegget ved Buksevika, men det 
vil ikke være endring i belastning fra denne lokaliteten.  
 
Siden 2011 er bruken av hydrogenperoksid til avlusing (badebehandling av lus og amøbegjellesykdom) 
mer enn tidoblet. Det er registrert dødelighet hos sukkertare ved eksponering av hydrogenperoksid 
(omtalt i Grefsrud mfl. 2018), og en vil forvente at hydrogenperoksid også vil kunne påvirke stortare 
negativt ved høye konsentrasjoner. Etablering av lokaliteten ved Elle, og potensielt framtidig bruk av 
hydrogenperoksid ved lokaliteten vil kunne ha liten til middels negativ virkning på tareskogforekomsten 
Elleholmen (2).  
 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Drift av oppdrettsanlegg er i stor grad automatisert, noe som begrenser forstyrrende trafikk til og fra 
anleggene. Dersom det er montert et fungerende fuglenett over merdene, og en blir sikret et lukket 
system for utpumping av fôr, vil anlegget skape lite kontakt mellom fugl og "mat" i form av oppdrettsfisk 
eller fôr som kommer på avveie. Dette minsker konfliktnivået i forhold til sjøfugl. Det er først og fremst 
hekkelokalitetene for fiskemåke ved Eidsfjorden som er nær planlagte lokalitetsendringer, med 
avstander på vel 200 m. Fiskemåke er generelt tolerant overfor støy og forstyrrelser, og det er lite trolig 
at driftsfasen ved Elle vil forstyrre hekking i området.  
 
Det er registrert forekomster av pigghå i ytre deler av Listafjorden, og det er trolig forekomster av arten 
videre innover i fjordsystemet. Det er lite kunnskap om forholdet mellom pigghå og 
oppdrettsvirksomhet, men en undersøkelse i Chile viste ikke forskjell i fruktbarhet og størrelse for 
kjønnsmoden pigghå i områder med oppdrett i forhold til områder uten oppdrett (Gaitán-Espitia mfl. 
2017). Det er også lite trolig at bestander av ål vil bli negativt påvirket av økt oppdrettsvirksomhet i 
området. Etablering eller utviding av anlegg vurderes å ha ingen virkning på rødlisteartene ål og pigghå. 
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NATURRESSURSER 

OMRÅDE FOR FISKE/HAVBRUK 

Arealutviding 
Lokalitetene Buksevika, Salvågvika og Støytland overlapper i mindre grad med rekefeltet i 
Strandsfjorden, mens i Hidrasundet ligger lokaliteten Skipningsdalen og legger beslag på store deler av 
rekefeltet i det østre bassenget av Hidrasundet. For lokalitetene som skal utvides, Tarmvikeodden og 
Pinnen, samt etablering av lokaliteten Elle og gjenopptak av lokalitet Djupevika vil det medføre små 
arealbeslag på rekefeltene Listafjorden og havområdet utforbi, og Stolsfjorden - Fedafjorden. I 
Eidsfjorden vil bunnareal for anlegget ligge helt på grensen til det avgrensede rekefeltet og arealbeslag 
vil ha ingen negativ virkning. Heller ikke er det vurdert at arealbeslag fra sammenslåingen av 
Tarmvikeodden og Pinnen vil føre til negative virkninger for rekefeltet. Dagens anlegg overlapper delvis 
med rekefelt i regionen og anleggsutviding og etablering av Elle vil føre til en økning i arealbeslag, men 
er vurdert å ha ingen negativ virkning på grunn av at arealbeslaget utgjør en svært liten del av rekefeltet.  
 
Utviding av MTB 
En økning i MTB vil føre til en økning i dagens bruk av lusemiddel, i tillegg vil endring i anleggsområder 
føre til at en vil benytte midler i et utvidet område. I forhold til akvakulturforskriften §15a kan en ikke 
benytte kitinhemmende lusemidler på lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 m fra et rekefelt og vil 
være gjeldene for samtlige matfisklokaliteter i regionen. En kan ikke benytte kitinhemmende stoff men 
andre lusemiddel er tillatt. Bruken av lusemiddel i regionen er imidlertid lav.  
 
Siden 2011 er bruken av hydrogenperoksid til avlusing (badebehandling av lus og amøbegjellesykdom) 
mer enn tidoblet. Negative følger av hydrogenperoksid er tilknyttet dødelighet hos organismer som er 
eksponert for utslipp over gitte konsentrasjoner. Dødelighet vil variere med art, og selv om 
hydrogenperoksid kan finne veien mot havbunnen, er det først og fremst i de øvre vannmassene 
eksponeringen skjer. En er spesielt bekymret for frittsvømmende larver og hoppekreps i øvre 
vannmasser. Førstnevnte er det lite kunnskap om, men hoppekreps er dokumentert følsom for 
konsentrasjoner ned til 10 mg/L, og dermed utsatt for dødelig dose flere kilometer fra utsleppet (Refseth 
mfl. 2016). Derfor har det blitt tilføyd til Forskrift om transport av akvakulturdyr §22a, at utslipp bare 
kan skje dersom en er 500 meter fra rekefelt eller gyteområde, samt at tømming andre steder enn 
anlegget skal skje i fart. Likevel, hydrogenperoksid har til nå ingen kjente langtidsvirkninger og forbudet 
av kitinhemmere i området på grunn av rekefelt er positivt.  
 
En utviding av MTB vil ha ubetydelig verknad på rekefelt i forhold til bruk av kitinhemmere da dette 
ikke vil kunne benyttes på noen av lokalitetene, men det er vurdert liten negativ virkning på rekefelt i 
forhold til bruk av andre lusemiddel. En bør være oppmerksom på usikkerhet tilknyttet bruk av ulike 
lusemiddel (se kapittel om usikkerhet). Gyteområder for torsk ligger ikke i områder hvor det er planlagt 
utviding eller etablering av anlegg.  
 
SAMLET KONSEKVENS AV TILTAKET 

Arealutviding 
Arealbeslag fra utviding av anlegg og etablering av nytt anlegg vil ha ingen negativ virkning og 
ubetydelig konsekvens for marint naturmangfold og naturressurser. 
 
Utviding av MTB 
Utviding eller bruk av eksisterende lokaliteter og etablering av ny lokalitet fører til en økning av 
organiske tilførsler, både partikulært og oppløste næringssalter, samt økte tilførsler av kjemiske midler.  
Det er generelt lite viktig marint biologisk mangfold som er registrert i influensområdene til lokalitetene. 
For tareskogsforekomster som er nær planlagt ny lokalitet Elle er det vurdert at organiske og kjemiske 
tilførsler vil kunne ha liten til middels negativ virkning. Det er ikke vurdert at det vil være negative 
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virkninger for tareskogsforekomster som er registrert 1-1,5 km fra Elle og Buksevika.  
For naturresurser er det i størst grad rekefelt som vil kunne påvirkes negativt fra eventuell bruk av 
lusemiddel. Det er ikke lov å benytte kitinhemmende middel for noen av lokalitetene da avstand til 
rekefelt er mindre enn 1000 m, men det er vurdert at andre typer lusemiddel kan ha liten negativ 
virkning. 

Tabell 23. Oppsummering av virkning og konsekvens av driftsfasen for oppdrettsvirksomhet i området 
rundt Hidra og Andabeløy. 

Lokalitet Type virkning negativ Virkning positiv Konsekvens 
Stor Middels Liten Ingen Liten Middels Stor 

VERNEOMRÅDER 
A. Flekkefjord 
Landskapsvern Ingen |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

B. Liastrendene 
Landskapsvern Ingen |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

C. Rødholman og 
Svinholmene 
Naturreservat 

Støy 
forstyrrelse 

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

NATURMANGFOLD 
2. Elleholmen 
Tareskogforekomst 

Hydrogenperoksid 
Næringssalt 

|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 
                        Middels negativ (--) 

1. Klubben 
Tareskogforekomst Næringssalt |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

3. Vigsholmen 
Tareskogforekomst Næringssalt |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

                                              Ubetydelig (0) 

e. Kvellandstranda 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens situasjon 

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

f. Abelsnes 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens situasjon 

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

Artsforekomster 
Pigghå og ål 

Ingen/Ikke kjent |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 
                                              Ubetydelig (0) 

Artsforekomster 
Fugl 

Støy 
Forstyrrelse 

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

NATURRESSURSER 
a Hidrasundet 
Rekefelt 

Ingen endring fra 
dagens situasjon 

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

b Listafjorden 
Rekefelt 

Organisk belasting 
Lusemidler 

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

c Stols – Fedafjorden 
Rekefelt 

Arealbeslag 
Lusemidler 

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

d Kobbodd. – Abelsnes 
Rekefelt 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

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

e Kvellandstranda 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

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

f Abelsnes 
Gytefelt torsk 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

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

g Sør Abelsnes 
Fiskeplass 

Ingen endring fra 
dagens tillatelser 

|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 
                                              Ubetydelig (0) 
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UTVIKLING AV ØKOLOGISK TILSTAND 

Hidrasundet er i vann-nett klassifisert med god økologisk tilstand (se figur 6). Basert på bunndyrprøver 
tatt i østre deler av Hidrasundet de siste årene bør vannforekomsten klassifiseres med svært dårlig 
økologisk tilstand (figur 31). Østlig del av Hidrasundet er et dypbasseng som er tersklet i vest og øst. 
Undersøkelser har vist at det i perioder kan oppstå stagnerende forhold i bunnvannet, samt at det er 
påvist tare og terrestrisk materiale i bunnen av dette bassenget. Kombinasjonen med høy naturlig 
organisk belastning og tidvis reduserte oksygenforhold, sammen med fremtidig drift på lokalitet 
Skipningsdalen vil trolig ikke gi bedring i bunntilstanden, og det er høy risiko for å ikke oppnå 
miljømålet om god økologisk tilstand for vannforekomsten Hidrasundet innen 2021 (i henhold til mål i 
vannforskriften). Det presiseres imidlertid at dette primært gjelder det østlige dypområdet i Hidrasundet, 
ettersom bunndyrsamfunnet i det vestre dypområdet stort sett har havnet i god økologisk tilstand. 
 

 
Figur 31. Økologisk tilstand av vannforekomster basert på bløtbunnsfauna i resipientene. Rød linje 
markerer hvor en bør dele vannforekomsten Stolsfjorden. 

Vannforekomsten Stolsfjorden inkluderer både Stols- og Strandsfjorden. Basert på bunndyrsamfunnet i 
de to fjordene vurderes vannforekomsten å være i god økologisk tilstand, tilsvarende som dagens 
klassifisering i vann-nett. Stolsfjorden og Strandsfjorden er forbundet via et grunnområde mellom 
Abelsnes og Andabeløy. Dypeste terskel mellom de to fjordene er ca 17 m dyp. Det vil være naturlig å 
skille de to fjordene i separate vannforekomster med grense langs holmene nord for Andabeløy (se figur 
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31), der hver av vannforekomstene havner i god økologisk tilstand. Sammenslåingen av Støytland og 
Salvågvika, med økning av MTB med 780 tonn, vil kunne medføre en økning i risiko for å ikke oppnå 
miljømålet for Strandsfjorden. Enkelt stasjoner fra forhåndsundersøkelse i 2017 før sammenslåing viste 
til noe høy belastning i dypåler i Strandsfjorden opptil 200 m (overgangssone) fra anleggene (Furset & 
Todt 2017). 
 
Listafjorden vurderes til god økologisk tilstand, basert på én bunndyrstasjon nordvest for Elle. En 
bunndyrstasjon tatt helt nordvest i vannforekomsten havnet i tilstandsklasse svært god. Disse to 
stasjonene er ikke spesielt representative for vannforekomsten, ettersom de er tatt ytre deler av 
forekomsten, og ikke i dypområdene. Ettersom nåværende tilstandsklassifisering er basert på mangelfull 
informasjon, er vår vurdering inkludert i figur 31. Listafjorden kan motta organisk materiale fra 
Buksevika og Tarmevikodden. Grunnet avstand mellom anleggene og vannforekomsten, er det lite trolig 
at MTB- eller anleggsendringer ved disse lokalitetene vil ha negativ påvirkning på vannforekomsten 
Listafjorden. Etablering av lokaliteten Elle vil kunne medføre mer organiske tilførsler til 
vannforekomsten, men Listafjorden ligger åpent og utersklet ut mot Nordsjøen, slik at effektene av 
tilførslene vil bli redusert. Det vurderes som svært lav risiko for å ikke nå miljømålet for Listafjorden. 
 
Basert på bunndyrprøver tatt sentralt i Eidsfjorden vurderes fjorden å ha svært god økologisk tilstand. 
Dette tilsvarer eksisterende vurdering av vannforekomsten i vann-nett. Etablering av lokaliteten Elle 
med en MTB på 4680 tonn vil medføre en økning i risiko for endring i dagens tilstandsvurdering av 
vannforekomsten fra svært god til god økologisk tilstand. Det er imidlertid trolig lav risiko for å ikke 
oppnå miljømålet om god økologisk tilstand. 
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SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10) 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne rapporten 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 "middels" for tema som er omhandlet i denne 
konsekvensvurderingen (§ 8). "Kunnskapsgrunnlaget " er både kunnskap om arter sin bestandssituasjon, 
naturtyper sin utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. 
 
Denne vurderingen har vurdert endringer i oppdrettsvirksomhet i regionen Vest-Agder i forhold til 
belastning på økosystem og naturmiljø i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Jevnlige myndighetspålagte 
undersøkelser av bunnforhold ved anleggene og i resipientene blir gjennomført for å hindre eller 
begrense skade på naturmangfoldet (§11). Tiltak som sikrer minst mulig miljøpåvirkning av organisk 
belastning, lusemiddel og sykdom vil være gode tilpasninger. I anleggs- og driftsfase av framtidig drift 
og tiltak skal en unngå eller begrense skader på naturmangfoldet så langt som mulig, og en skal ta 
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultat ut fra 
en samlet vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). Arealbeslag ved endring av 
anleggsareal eller etablering av anlegg vil isolert sett ikke ha negative virkninger på økosystemet. 
 
SAMLET BELASTNING 

En økning i MTB vil gi negativ virkning på sjøbunnen og vanlig forekommende organismer under 
anlegget på grunn av organisk og kjemisk belastning. Strømforholdene sørger generelt for god spredning 
av tilførsler og vil være positivt for organiske partikler men negativt ved bruk av kjemiske midler, 
spesielt for stoffer med lang nedbrytingstid eller ved for eksempel spyling av kobberimpregnerte nøter. 
Virkninger av lusemiddel på marine organismer, spesielt krepsdyr vil kunne ha størst negativ effekt. I 
regionen er det for matfiskanleggene en samlet tillatt biomasse på 28 080 MTB, men i og med at 
Djupevika ikke er i bruk med en MTB på 1560 er det i praksis mindre produksjon i regionen enn hva 
som er tillatt og det er dermed ingen påvirkning fra lokalitet Djupavika til vannforekomsten og regionen 
per dags dato.  
 
Med planlagt utviding i forbindelse med sammenslåingen av Tarmvikeodden og Pinnen, samt etablering 
av Elle medfører det en økning på 5460 tillatt biomasse i regionen, samlet 33 540 MTB. Utviding av 
produksjon i regionen vil føre til en økning i samlet belastning, og dermed en liten økning i risiko for å 
ikke oppnå miljømål i vannforekomsten Strandsfjorden eller en forringelse av dagens svært gode tilstand 
i Eidsfjorden. Foreliggende informasjon indikerer imidlertid at samlet belastning fra 
oppdrettsvirksomhet per dags dato ikke overstiger bæreevnen i de undersøkte vannforekomstene til 
lokalitetene. Et unntak er i østre deler av Hidrasundet hvor belastningen i dag ikke er akseptabel i forhold 
til miljøtilstand og oppnåelse av miljømål i henhold til vannforskriften om god økologisk tilstand for 
kystvannforekomster. 
 
En bør være forsiktig med å utføre for omfattende biomasseendringer i regionen samtidig for å kunne 
fange opp faktisk belastningsgrad på vannforekomstene i regionen. Da Salvågvika og Støytland nylig 
er slått sammen med en økt MTB på 780 tonn og det ikke er fulført en produksjonssyklus på lokaliteten 
etter sammenslåingen er det ikke kjent hvilken belastningsgrad dette har på vannforekomsten 
Strandsfjorden. 
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VIRKNINGER FOR VILL LAKSEFISK 

DAGENS SITUASJON 

BESTANDSSITUASJON FOR VILL LAKSEFISK 

Hidra og Andabeløya ligger i produksjonsområde 1, Svenskegrensen til Jæren. Nærmeste nasjonale 
laksefjord er området Jæren-Dalane, 8 km nordvest for Hidra. De aktuelle oppdrettslokalitetene ligger i 
utvandringsruten for laks- og sjøørretsmolt fra Kvina; et stort laksevassdrag med 27 km anadrom 
strekning og gytebestandsmål på 1875 kg hunnlaks (http://lakseregister.fylkesmannen.no). Den 
opprinnelige laksebestanden i Kvina var regnet som utryddet på grunn av forsuring (Sivertsen 1989), 
men laks har reetablert seg i vassdraget etter at kalking kom i gang i 1994 (Saksgård & Mejdell Larsen 
2016). Siden 1998 har det i gjennomsnitt blitt fanget 396 laks og 172 sjøørret per år i Kvina. 
Gytebestandsmålet ble ikke nådd i 2015 eller 2016, og bestandsstatus er derfor kategorisert som "dårlig" 
for gytebestandsmål og høstbart overskudd (Anon. 2017a; 2017b).  
 

 
Figur 32. Registrerte laks- og sjøørretvassdrag i området rundt Hidra. Oransje streker markerer 
lengden på anadrom strekning. Kartet er hentet fra Lakseregisteret 
(http://lakseregister.fylkesmannen.no). 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
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Det ligger også en rekke mindre vassdrag i Fedafjorden og Stolsfjorden innenfor Hidra og Andabeløya 
(figur 32). Dette inkluderer Feda, Flikkabekken og Ålekarbekken. Feda har anadrom strekning på 7,3 
km og et gytebestandsmål på 73 kg hunnlaks, men laksebestanden er regnet som tapt eller kritisk liten, 
med forsuring som avgjørende faktor (http://lakseregister.fylkesmannen.no). Det foreligger 
fangststatistikk kun for 2008 og 2009, da det ble fanget henholdsvis 5 og 28 laks, og 0 og 3 sjøørret. For 
Flikkabekken og Ålekarbekken foreligger det ikke fangststatistikk eller gytebestandsmål, og dette er 
sannsynligvis typiske sjøørretbekker der man kan forvente sporadisk forekomst av laks. Flikkabekken 
skal være en produktiv sjøørretbekk (Hansen 2015, Torvik & Meland 2011). Det er sannsynligvis også 
enkelte mindre bekker med noe produksjon av sjøørret i området, eksempelvis Lønnebekken (se figur 
32). 
 
Ellebekken, et lite vassdrag med 1,1 km anadrom strekning (http://lakseregister.fylkesmannen.no), 
ligger i Eidsfjorden like innenfor den planlagte lokaliteten Elle. Det foreligger ikke fangststatistikk, og 
elven er i dag stengt for fiske. Ved et nylig el-fiske ble det imidlertid registrert høy tetthet av laksunger 
i Ellebekken, og moderat tetthet av ørret (www.njff.no). 
 
Ni kilometer vest for Hidra ligger Siravassdraget, med anadrom strekning på 2,2 km og gytebestandsmål 
på 163 kg hunnlaks. Her fanges det relativt lite sjøørret sammenlignet med laksefangsten 
(http://lakseregister.fylkesmannen.no). Øst for tiltaksområdet er Lygna nærmeste store laksevassdrag, 
og i tillegg er det flere mindre sjøørretvassdrag på og øst for Vestbygd/Lista (figur 32). 
 
Forsuring har lenge vært den viktigste negative faktoren for laks på Sørlandet, og flere bestander var 
regnet som utryddet frem til 1990-tallet. Etter oppstart av kalking, og noen steder aktiv reetablering ved 
planting av egg eller yngel, har flere store bestander tatt seg opp igjen, inkludert i Kvinavassdraget 
(Schartau mfl. 2016). Laksen er sannsynligvis fortsatt truet av forsuring i enkelte små, ukalkede 
vassdrag. I nyere tid har oppdrettsrelaterte påvirkningsfaktorer som lakselus og genetisk innblanding av 
rømt oppdrettslaks dukket opp, men per i dag er lakselus ikke vurdert å være en avgjørende faktor for 
bestandssituasjonen i noen av de store laksevassdragene øst for Rogaland 
(http://lakseregister.fylkesmannen.no). Produksjonsområde 1 har fått "grønt lys" i siste vurdering etter 
det nye trafikklyssystemet, og for laks er estimert smoltdødelighet grunnet lakselus mindre enn 1 % for 
årene 2015 og 2016, både for Kvina og Fedaelva spesielt, og for regionen generelt (Johnsen & 
Ådlandsvik 2017, Nilsen mfl. 2017). 
 
Videre er genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks en stor miljøutfordring knyttet til 
oppdrettsvirksomhet (Svåsand mfl. 2017, Forseth mfl. 2017). Åtte av laksebestandene i Agder-fylkene 
er vurdert i henhold til kvalitetsnormen for villaks, og av disse er fem vurdert å ha "svært god/god 
genetisk integritet", to har "moderat" integritet og Kvina har "svært dårlig" integritet (Anon. 2017b). 
Nordover langs Jæren har tre lakseelver "svært god/god" genetisk integritet, Sokndalselva har "moderat" 
integritet og Håelva "dårlig" integritet. Dette indikerer variabel og stedvis betydelig innblanding av rømt 
oppdrettslaks i bestandene. 
  

http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
https://www.njff.no/fylkeslag/vest-agder/lokallag/farsund_og_lyngdal/Sider/Sjoorret-i-sma-vassdrag-pa-Lista-636547548626819777.aspx
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
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LAKSELUS I ANLEGGENE 

I følge forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg er det krav om at antall voksne hunnlus 
per fisk ikke overstiger 0,2 i uke 16-21, og 0,5 resten av året. Mengden lakselus i anleggene rundt Hidra 
og Andabeløya har ifølge tall fra http://www.barentswatch.no/ stort sett vært lav, men høyere fra og med 
2016 enn tidligere (tabell 24). Siden 2012 er det kun rapportert om ett tilfelle over grenseverdi på tre av 
lokalitetene. Dette skjedde i uke 38 i 2016 på Napp og Skipningsdalen, og i uke 37 samme år på 
Salvågvika. Til avlusing er det stort sett benyttet rensefisk, men medikamentell avlusing 
(badebehandling eller fôrbehandling) ble benyttet på fem av seks lokaliteter i september-oktober 2016, 
og på fire av fire lokaliteter i april-mai 2018 (data for Pinnen og Tarmvikodden mangler for 2018). 

Tabell 24. Gjennomsnittlig og maksimalt antall voksne hunnlus per fisk på lokalitetene rundt Hidra og 
Andabeløya for hvert år siden 2012. For 2018 foreligger data til og med uke 24. Verdier over tillatt 
grenseverdi er markert med rødt. Kilde: http://www.barentswatch.no/. 

 Napp Skipningsdalen Salvågvika Buksevika Pinnen Tarmvikodden 
 Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks Snitt Maks 
2012 - - 0,000 0,01 0,002 0,03 0 0 0,002 0,05 0,005 0,03 
2013 - - 0,000 0,01 0,005 0,08 0,006 0,12 0,002 0,03 0,004 0,03 
2014 - - 0,001 0,03 0,003 0,03 0,000 0,01 0,003 0,05 0,004 0,05 
2015 0 0 0,007 0,12 0,005 0,08 0,008 0,03 0,006 0,05 0,005 0,04 
2016 0,070 1,37 0,042 0,78 0,039 1,14 0,051 0,12 0,032 0,14 0,029 0,10 
2017 0,002 0,02 0,042 0,26 0,043 0,20 0,002 0,02 0,043 0,18 0,028 0,11 
2018 0,025 0,08 0,061 0,14 0,057 0,18 0,073 0,17 0,200 0,27 0,133 0,19 

 
SYKDOM I ANLEGGENE 

Så vidt oss bekjent er de viktigste fiskesykdommene i norsk fiskeoppdrett i dag, pankreassykdom (PD) 
og infeksiøs lakseanemi (ILA), ikke påvist på noen av lokalitetene i Hidra-området 
(www.barentswatch.no). Samtlige lokaliteter ligger i en nasjonal PD-overvåkingssone. Vi har ikke 
oversikt over eventuell forekomst av andre sykdommer eller parasitter på de aktuelle lokalitetene. 
 
VIRKNINGER AV TILTAKET 

SPREDNING AV LAKSELUSLARVER 

Spredning til villfisk 

Lakseluslarver i infektivt stadium kan bli spredd inntil flere mil med strømmen, og de aktuelle 
oppdrettsanleggene vil således kunne være smittekilder for laksesmolt fra Kvina og flere av de mindre 
vassdragene i området, men i mindre grad for smolt fra Siravassdraget. Det har over tid vært relativt lavt 
antall lakselus på oppdrettsfisk rundt Hidra og Andabeløya, og smittemodeller tyder på at spredning av 
lakseluslarver fra oppdrettsanlegg ikke har betydelig bestandsregulerende effekt på laksebestandene i 
regionen (Johnsen & Ådlandsvik 2017, Nilsen mfl. 2017). Effekten er trolig noe større på sjøørret, som 
oppholder seg nær kysten i større deler av livet enn laksen, men også for sjøørret må bestandseffektene 
av lakselus i dag antas å være relativt små i dette området. Den planlagte samlede biomasseøkningen i 
området vil sannsynligvis føre til en liten forverring i lusesituasjonen for vill laks og sjøørret, på grunn 
av økt samlet antall luselarver som spres fra anleggene med økt antall fisk. Den relative MTB-økningen 
er ikke større enn at situasjonen for villfisk sannsynligvis vil fortsette å være relativt god, gitt at man 
klarer å holde antall lus per oppdrettsfisk like lave som i dag. Et mulig unntak er laks og sjøørret i 
Ellebekken, som vil være sårbare for spredning av lakseluslarver fra den omsøkte lokaliteten Elle, som 
skal ligge like utenfor utløpet av vassdraget. 
 
 
 

http://www.barentswatch.no/
http://www.barentswatch.no/
http://www.barentswatch.no/
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SYKDOMSSPREDNING 

Havforskningsinstituttets siste risikovurdering for norsk fiskeoppdrett (Svåsand mfl. 2017) inneholder 
risikovurdering for elleve virus, bakterier og andre parasitter. Av disse er det vurdert at ti har lav risiko 
for bestandsregulerende effekt på vill laksefisk, med moderat risiko for bakterier som forårsaker 
epiteliocyster. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet til disse vurderingene på grunn av mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag, og for en del parasitter er det ikke utført risikovurdering. Svåsand mfl. (2017) peker 
på PD og ILA som de viktigste sykdommene per i dag, men disse er ikke påvist hos villfisk. Infeksiøst 
lakseanemivirus (ILAV) er riktignok påvist hos villfisk, men da uten sykdom. Virus som forårsaker 
HSMB, IPN, ILA og CMS er også funnet både hos oppdrettsfisk og villfisk, med sannsynlig 
smitteutveksling mellom de to gruppene for i alle fall noen av disse sykdommene (Hjeltnes mfl. 2017, 
Svåsand mfl. 2017). 
 
Ettersom det mangler mye kunnskap om smitteoverføring fra oppdrettsfisk til vill laksefisk, er det 
vanskelig å vurdere hvilke konsekvenser økt volum av oppdrettsfisk rundt Hidra kan få for 
sykdomssituasjonen hos villfisk. Per i dag foreligger det ikke data som viser at sykdomssmitte fra 
oppdrett har nevneverdig bestandsregulerende effekt på vill laks og sjøørret i Norge. Dersom situasjonen 
skulle endre seg, for eksempel ved utbrudd av hittil ukjente sykdommer, kan økt biomasse av 
oppdrettsfisk langs kysten likevel tenkes å få negative konsekvenser for villfisk. Noen sykdommer 
krever trolig direkte eller nær direkte kontakt mellom fisk for smitteoverføring, og smitter dermed kun 
mellom rømt og vill fisk i elv. Risiko for smitteoverføring vil i slike tilfeller være korrelert med antall 
rømt fisk, som kan antas å øke med økende antall anlegg i drift (se under), men rollen rømt laks spiller 
i smittespredning til villfisk er i dag lite kjent (Svåsand mfl. 2017). 
 
RØMMING OG OPPDRETTSINNBLANDING 

Fiskeridirektoratet har gått gjennom alle rapporterte rømmingshendelser i 2015 og 2016 
(www.fiskeridir.no:2015 og 2016), og fant at de fleste hendelsene har operasjonell årsak (under drift) 
eller strukturell årsak (utstyrssvikt), men rømming som følge av sterk vind, bølger, predatorer eller 
påkjørsel av båt forekommer også. En eldre studie viser til at 68 % av undersøkte rømmingshendelser 
skyldtes at utstyr sviktet eller ble ødelagt (Jensen mfl. 2010). Generelt må det antas at antall 
rømmingshendelser i et område over tid vil være en funksjon av antall anlegg og antall merder, selv om 
rømmingsrisiko for hvert enkelt anlegg selvsagt er avhengig av driftsrutiner. Den omsøkte 
driftsendringen innebærer etablering av et nytt anlegg på lokaliteten Elle, men det er ikke klart om 
sammenslåing av lokalitetene Tarmvikodden og Pinnen vil medføre endringer i antall merder. Tiltaket 
medfører uansett en økning i antall merder og driftsoperasjoner, som igjen gir en liten økning i samlet 
rømmingsrisiko i Hidra-området sett under ett. Eventuelle rømminger i Hidra-området vil i hovedsak 
kunne medføre økt innblanding av oppdrettslaks i gytebestandene i vassdrag fra Jæren til Sørlandet, men 
enkelte rømlinger kan også spre seg til elver lenger borte etter et opphold i havet. 
 
OPPSUMMERING 

Det har stort sett vært lite lakselus på oppdrettsfisk på lokalitetene rundt Hidra og Andabeløya. Den 
omsøkte biomasseøkningen i området vil føre til litt større smittepress for bestandene i Kvina og flere 
mindre vassdrag, men situasjonen for villfisk vil sannsynligvis likevel fortsette å være god. Laks og 
sjøørret i Ellebekken er et mulig unntak, fordi lokaliteten Elle skal ligge like utenfor utløpet av 
vassdraget. Den omsøkte driftsendringen innebærer også en økning i antall merder i området, og dermed 
en liten økning i samlet risiko for rømming og genetisk innkryssing av oppdrettslaks i ville bestander i 
regionen. 
 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2016/0116/Uvaeret-Nina-preger-roemmingsbildet-i-2015
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk
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VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN 

Utviding og etablering av oppdrettsanlegget, av selve rammer og ringer til anlegget vil ha ingen til liten 
negativ virkning med liten til ubetydelig konsekvens ved ankerfestene. Negative virkninger er 
midlertidige. Bruken av sjøarealet vil være redusert i anleggsfasen. 
 

AVBØTENDE TILTAK 

Oppdrettsvirksomheten bør bruke minst mulig lusemiddel med kjente negative konsekvenser for miljøet 
og marine organiser. Mekanisk og ikke-kjemisk behandling bør benyttes der det er mulig.  
 

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 blir dette viktig dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9). 
 
KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG VERDIVURDERING 

Det er ikke utført feltundersøkelser i forbindelse med denne konsekvensutredningen og verdivurdering 
er basert på eksisterende informasjon. Det foreligger noe informasjon om naturmangfoldet i tiltaks- og 
influensområder fra før av Havforskningsinstituttet og NIVA, men det er usikkert hvor store deler av 
regionen som faktisk har blitt undersøkt i felt utenom de registrerte forekomstene. Dermed er det 
tilknyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget om marint naturmangfold, både for naturtyper og 
artsforekomster.  
 
KONSEKVENSVURDERING 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensvurderinger, 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 (figur 3), medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye 
større usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir utslag i variasjon i konsekvens. 
For biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirkning 
og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens.  
 
Det er tilknyttet usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens for større tareskogsforekomster, 
ettersom effektene av næringsstoffpulser fra oppdrettsvirksomheten ennå er lite kjent. Effekter av bruk 
av kjemiske middel som blir benyttet til avlusing av fisk på krepsdyr i miljøet er også usikkert, samt 
virkninger på tareskog. Nyere forsking viser til at det har negative effekter på krepsdyr og tare, men det 
er vanskelig å være konkret da det ikke er forsket nok på dette. Det er også usikkert om det finnes 
samlete effekter av å benytte flere ulike lusemiddel, nyere forskning tyder på at det kan være tilfellet. 
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Overvåkning av bløtbunnsfauna og sediment er dekket opp av regelmessige B- og C-undersøkelser ved 
lokalitetene. Ved bruk av lusemidler som blir akkumulert i sedimentet bør en overvåke konsentrasjoner 
i sediment i tiltaks- og influensområdet til lokalitetene. Dersom det etableres en lokalitet ved Elle tilrådes 
det at nærliggende tareskogsforekomst overvåkes.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Metode for vurdering av strømforhold. 
Ved vurdering av strømstyrke for overflatestrøm og vannutskiftingsstrøm, er benyttet Rådgivende 
Biologer AS klassifisering av ulike forhold ved strømmålingene, basert på fordeling av resultatene i et 
omfattende erfaringsmateriale fra Vestlandet (tabell 24). 

Tabell 24. Rådgivende Biologer AS sin klassifisering av strøm. 
Gjennomsnittlig 
strømhastighet: 

I = 
svært sterk 

II = 
sterk 

III = 
middels 

IV = 
svak 

V = 
svært svak 

Overflatestrøm (cm/s) > 10 6,6 – 10 4,1 - 6,5 2,0 - 4,0 < 2,0 
Vannutskiftningsstrøm (cm/s) > 7 4,6 - 7 2,6 - 4,5 1,8 - 2,5 < 1,8 
Spredningsstrøm (cm/s) > 4 2,8 - 4 2,1 - 2,7 1,4 - 2,0 < 1,4 
Bunnstrøm (cm/s) > 3 2,6 - 3 1,9 - 2,5 1,3 - 1,8 < 1,3 

Retningsstabilitet: I = 
svært sterk 

II = 
sterk 

III = 
middels 

IV = 
svak 

V = 
svært svak 

Alle dyp (Neumann-parameter) > 0,7 0,4 - 0,7 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2 < 0,1 
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