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FORORD 

Steinvik Fiskefarm AS har i sammenheng med nytt utslippsløyve krav om å overvåke viktig 

naturmangfold og sårbare naturtyper i nærområdet rundt oppdrettslokaliteten Veiesund i Flora 

kommune. Det er også krav om at strandsonen skal overvåkes jevnlig. Anlegget har løyve til en 

produksjon på inntil 3120 tonn MTB. 

 

Rådgivende Biologer AS utarbeidet en konsekvensundersøkelse for marint naturmangfold i 2016, der 

en i flere områder avgrenset viktige naturtyper som ålegraseng, tareskog og bløtbunnsområder i 

strandsonen. På bakgrunn av granskingen i 2016, samt krav i utslippsløyvet, ble det gjennomført 

undersøkelser i september 2018 i henhold til vannforskriften og veileder 02:2013 revidert 2015 – 

"Klassifisering av miljøtilstand i vann".  

 

Denne miljøundersøkelsen har som hensikt å overvåke tilstanden til fjæresonesamfunn og sårbare 

naturtyper etter krav fra forvaltningen. Prøvetaking, taksonomi og vurdering og fortolkning av 

fjæresamfunn er utført akkreditert (Test 288). Resultater er sammenlignet med resultater fra 

konsekvensvurderingsrapporten fra 2016 (Tverberg & Eilertsen 2016). 

 

Feltundersøkelser er utført av Rådgivende Biologer AS 6. og 7. september 2018. Kartlegging av 

fjæresamfunn og befaring av områder med sårbare naturtyper er utført av Hilde Haugsøen og Christiane 

Todt. Artsbestemming av organismer i fjæresonen og indeksberegning er utført av Hilde Haugsøen og 

Christiane Todt. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Steinvik Fiskefarm AS ved Inger Svare Kvien for oppdraget.  

 

Bergen, 2. januar 2019 
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SAMMENDRAG 

Todt C., H.E. Haugsøen & M. Eilertsen 2019. Marin overvåking Veiesund 2018. Rådgivende Biologer 

AS, rapport 2783, 30 sider, ISBN 978-82-8308-566-2. 

 

Hensikten med overvåkingsprogrammet i Solheimsfjorden og Veiesundet er å vurdere om driften på 

oppdrettslokaliteten Veiesund (lok. nr. 32337; Steinvik Fiskefarm AS) påvirker spesielle marine 

naturtyper og artsforekomster.  

 

Feltundersøkelser i Solheimsfjorden og Veiesundet ble gjennomført 6. og 7. september 2018 av 

Christiane Todt og Hilde E. Haugsøen fra Rådgivende Biologer AS. Det er vurdert miljøtilstand basert 

på fjæresonesamfunn på to stasjoner, en i influensområdet og en i et referanseområde utenfor 

influensområdet. Marin befaring av tareskog, ålegrasenger, og bløtbunnsområder i strandsonen danner 

grunnlag for tilstandsvurdering av naturverdier i influensområdet for oppdrettsvirksomheten.  

 

FJÆRESAMFUNN 

Fjæresamfunnet både på stasjon S1 nær oppdrettsanlegget og på referansestasjonen 1,3 km fra anlegget 

viste "svært god" økologisk tilstand i forhold til veileder 02:2013 for fjæresamfunn. Stasjonene 

fremstår som lite påvirket.  

 

TILSTANDSVURDERING MARINE NATURTYPER OG ARTSFOREKOMSTER 

Befaring av naturtypen større tareskogsforekomster på en stasjon nær anlegget og to stasjoner med større 

avstand fra anlegget viste at tareskogen på alle tre stasjoner var tett og virket frisk, med stortare som 

dominerende art. Det var lite påvekst av trådformete alger, men mye påvekst av filtrerende organismer, 

som mosdyr og hydroider, som finnes ved gode strømforhold. En registrerte imidlertid lokal negativ 

påvirkning på tareskogen ved at nedre voksedyp for stortare på stasjonen nærmest anlegget var forringet 

sammenlignet med referansestasjonene. Høy individtetthet av langpigget kråkebolle på fjellet under 

nedre voksedyp for stortare, i dybdeintervallet 10-20 m, er også en indikasjon på at det er sedimentering 

av oppdrettsslam som fører til påvirkning på tareskogen.  

 

Naturtypen ålegraseng i Skorpevågen er vurdert å ikke være påvirket av oppdrettsvirksomheten. 

Ålegrasengen i Skutevågen viste noe mindre god tilstand enn engen i Skorpevågen, men det er lite 

sannsynlig at forskjellen kom fra næringssalter tilført fra oppdrettsanlegget.  

 

Naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen i Skorpevågen, Midtvågen, Sørvågen, Skutevågen og 

Hyttevågen var ikke påvirket av oppdrett. En så heller ingen indikasjon på negativ påvirkning på 

forekomster av flatøsters i Sørevågen, Hyttevågen og Skutevågen. 

 

KONKLUSJON 

Driften på oppdrettslokaliteten Veiesund fører ikke til markant anriking av næringssalter i resipienten 

og kun til minimal påvirkning på fjæresamfunnet i området nærmest anleggsområdet. Tareskogen er 

lokalt påvirket ved at vekst av stortare under 10 m dyp er innskrenket, men påvirkningen på naturtypen 

større tareskogforekomster vurderes som ubetydelig. En registrerte ingen negativ påvirkning på andre 

viktige naturtyper eller artsforekomster. 



 

 

 

Rådgivende Biologer AS 4 Rapport 2783 

 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Oppdrettslokalitet Veiesund (lok. nr. 32337) ligger nord for Karstenflua, på sørsiden av Solheimsfjorden 

i Flora kommune, Sogn og Fjordane (figur 1). Solheimsfjorden er omtrent 13 km lang, og over 400 m 

dyp i den vestlige delen av fjorden, mens den blir grunnere mot øst og sørøst. Solheimsfjorden henger 

sammen med Rekstafjorden i vest via Vassreset. Det er ingen terskler mellom de to fjordene, og 

Rekstafjorden er rundt 500 m dyp ca. 10 km videre mot vest, før det blir litt grunnere ut mot 

Norskehavet. Vassreset er også forbindelsen mellom Brufjorden i sør med Rekstafjorden og 

Solheimsfjorden. 

 

Anlegget på lokaliteten ligger ca. 100 m fra land ved Karstenflua, nordvest for Veiesundet. Sjøbunnen 

i området skråner relativt bratt nedover mot nord til rundt 400 m djup. Ca. 800 til 1200 m øst til øst-

sørøst for anlegget ligger tre grunne våger, Skorpevågen, Midtvågen og Sørvågen. Sørvest for anlegget 

fører Veiesundet til et nettverk av grunnområder mellom flere øyer, hvorav Hyttevågen og Skutevågen 

ligger nærmest anlegget.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart over sjøområde rundt Veiesund. Kilde: https://kart.fiskeridir.no/ 

Anlegget er lokalisert i vannforekomsten Solheimsfjorden (0281010700-C), men deler av Veiesundet, 

som driften på anlegget potensielt kan ha påvirkning på, tilhører vannforekomsten Brufjorden 

(0281010300-C). Begge vannforekomstene er av vanntypen moderat eksponert kyst i henhold til vann-

nett.no sin karttjeneste og er antatt å ha god økologisk tilstand med lav pålitelighetsgrad; kjemisk tilstand 

er ikke definert på grunn av manglende informasjon. Miljømål for vannforekomstene er god økologisk 

og kjemisk tilstand. 

 

https://kart.fiskeridir.no/
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OPPDRETTSLOKALITET VEIESUND 

Lokaliteten Veiesund med loknr. 32337, ligger i Solheimsfjorden i Flora kommune (figur 1). 

Lokaliteten har en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3120 tonn, og benytter konsesjonene H/R 15 og 

SF/A 10, 11 og 28. Driften på lokaliteten startet i januar 2012, og det har vært produsert fire generasjoner 

med laks i anlegget siden produksjonen startet. Det var en lang brakkleggingsfase fra april 2015 til 

desember 2016. I januar 2017 ble fisk fra en annen lokalitet overført til Veiesund og denne generasjonen 

ble utslaktet i september/oktober 2017. Nytt utsett var etter rundt 5,5 måneder brakklegging i april 2018.  

 

Årlig fôrforbruk og produksjon for lokaliteten siden 2012 er sammenstilt i tabell 1. Lokaliteten hadde 

høyest fôrforbruk sensommer og høst 2014, mens tallene for 2017 - 2018 var markant lavere (figur 2).  

Tabell 1. Årlig fôrforbruk og produksjon på lokaliteten Veiesund i Flora kommune i perioden januar 

2011 til november 2018. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nov. 2018 

Fôrforbruk (tonn) 42 3011 1556 4365 374 0 2276 1903 

Produksjon (tonn) 41 2492 900 3750 400 0 1608 1685 

 

 

Figur 2. Månedlig fôrforbruk for lokaliteten Veiesund siden produksjonen startet i 2012. X-aksen viser 

måned, y-aksen fôrforbruk i tonn. 

B-granskinger gjennomført på lokaliteten (Leknes 2018) har oppnådd beste eller nest beste 

tilstandsklasse, tilstand 1 eller 2 etter til NS 9410:2016. Siste undersøkelse ble gjort i april 2018. Deler 

av anlegget ligger over fjell- eller steinbunn og noen av sedimentstasjonene viste tydelig belasting ved 

undersøkelser under maksimal produksjon. Samlet sett viser likevel undedrsøkelsene lav grad av 

organisk forurensing på sjøbunnen under anlegget. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Undersøkelsene i Solheimsfjorden og Veiesundet ble gjennomført 6. og 7. september 2018 av Christiane 

Todt og Hilde Haugsøen fra Rådgivende Biologer AS. Undersøkelsen skal vurdere om 

oppdrettsvirksomheten på Steinvik Fiskefarm AS sin lokalitet Veiesund har negativ påvirkning på 

strandsonen i resipienten og på naturverdier. Det er vurdert miljøtilstand basert på fjæresonesamfunn på 

to stasjoner, en i influensområdet og en i et referanseområde utenfor influensområdet (figur 3). Marin 

befaring av tareskog, ålegrasenger, og bløtbunnsområder i strandsonen danner grunnlag for 

tilstandsvurdering av naturverdier i influensområdet.  

 

 

Figur 3. Oversiktskart som viser områder for befaring og strandsonestasjoner for vurdering av 

fjæresonesamfunn. 

FJÆRESAMFUNN 

Kartlegging av hardbunnsflora og -fauna i fjæresonen og øvre del av sjøsonen ble utført den 6. september 

2018 på to stasjoner i Solheimsfjorden (figur 3). Kartlegging og prøvetaking ble utført ved metoden 

multimetrisk indeks/fjæresoneindeks RSLA/RSL etter veileder 02:2013 - revidert 2015 (heretter 

veileder 02:2013), og Norsk Standard NS-EN ISO 19493. Fjæresoneindeksen er basert på en fysisk 

beskrivelse av stasjonen og artssammensetningen i fjæresonen. Undersøkelsene ble gjennomført ved 

fjære. 

 

Prøvestasjoner 

Stasjonene er valgt for å representere influensområdet ved oppdrettsanlegget (S1) og et område med 

lignende himmelretning, bunnhelling og eksponeringsgrad utenfor influensområdet (referansestasjon 

Ref). Posisjon og avstand fra oppdrettsanlegget er presentert i tabell 2.  

 

Undersøkelsene ble utført under gode værforhold. Det var overskyet og lett regn, men god sikt i vannet 

(rundt 8 m). Det var tilnærmet vindstille, og på stasjon S1 var det ingen bølger, mens det var rundt 20 

cm høye, lange bølger ved referansestasjonen.  



 

 

 

Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 2783 

 

 

Tabell 2. Stasjoner for kartlegging av fjæresamfunn og tareskog i Solheimsfjorden. Posisjoner (WGS 

84), himmelretning og avstand mellom stasjonen og oppdrettslokaliteten Veiesund.  

Stasjon S1/T1 Ref T2 T3 

Posisjon nord 61°34,203' 61°34,455' 61°34,090' 61°34,475' 

Posisjon øst 05°02,907' 05°04,587' 05°01,984' 05°04,549' 

Himmelretning N N   

Avstand fra oppdrettsanlegget 155 m 1300 m 550 m 1280 m 

 

Et avgrenset område på 10 m langs fjæresonen ble kartlagt fra øvre fjæresone til øvre sjøsone. Fjærens 

habitat og fysiske forhold ble skildret ved hjelp av stasjonsskjema fra veileder 02:2013, deretter ble 

forekomster og dekningsgrad av makroalger og fauna estimert etter en semikvantitativ skala (vedlegg 

1). For selve utregningen av multimetrisk indeks og økologisk tilstand til fjæresonen blir det foretatt en 

omregning til en skala fra 1-4 (tabell 3) også etter veileder 02:2013. Arter som ikke kunne identifiseres 

i felt ble fiksert på 4% formalin i prøveflasker merket med stasjonsnavn, dato og lokalitet og tatt med til 

laboratoriet for nærmere bestemmelse. 

Tabell 3. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ kartlegging av dekningsgrad og forekomst av 

fastsittende makroalger er delt inn i 6 klasser etter 02:2013 og har et høyere detaljnivå enn skalaen som 

blir benyttet til utregning av nEQR verdier og fjæresoneindeks.  

% Dekningsgrad Skala for kartlegging Skala for beregning av indeks 

Enkeltfunn 1 1 

0-5 2 
2 

5-25 3 

25-50 4 
3 

50-75 5 

75-100 6 4 

 

Vurdering i henhold til veileder 02:2013 

Det er utregnet multimetrisk indeks/fjæresoneindeks for vanntype RSLA 1-2 moderat eksponert kyst (se 

tabell 4). Fjæresone-indeksen er basert på den fysiske beskrivelsen av fjæresonen og tilstedeværelse og 

omfang av fastsittende alger. Økologisk status er beregnet ut fra en artsliste som er tilpasset vanntypen 

som har blitt undersøkt. Vi viser til veileder 02:2013 for detaljerte beskrivelser om multimetrisk indeks.  

Tabell 4. Oversikt over kvalitetselementer som inngår i multimetrisk indeks av makroalgesamfunn for 

RSLA 1-2 – Moserat eksponert kyst. 

Fjæresoneindeks Økologiske statusklasser basert på observert verdi av indeks 

Statusklasser → Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Parametre           

Normalisert artsantall >30-80 >15-30 >10-15 >4-10 0-4 

% andel grønnalger 0-20 >20-30 >30-45 >45-80 >80-100 

% andel rødalger >40-100 >30-40 >22-30 >10-22 0-10 

ESG1/ESG2 >0,8-2,5 >0,6-0,8 >0,4-0,6 >0,2-0,4 0-0,2 

% andel opportunister 0-15 >15-25 >25-35 >35-50 >50-100 

Sum brunalger >90-450 >40-90 >25-40 >10-25 0-10 

nEQR-verdier 0,8-1,0 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 
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BEFARING  

Bløtbunnsområder i strandsonen i Skorpevågen, Midtvågen og Sørevågen ble befart 6. september 2018. 

Ålegrasenger, tareskog og bløtbunnsoråder i strandsonen i Hyttevågen og Skutevågen ble befart den 7, 

september 2018. Værforholdene var bra begge to dagene, med svært lite vind og gode lysforhold. Det 

var overskyet og dels lett regn 6. september og varierende skydekke og dels sol 7. september. 

 

For befaring av tareskogstasjoner ble det brukt dropkamera og GoPro fra båt med påhengsmotor. 

Tareskogsstasjon T1 var lagt rett fra fjæresonestasjon S1 nedover til 20 m dyp (figur 3). Posisjon for 

T1 gitt i tabell 2 markerer slutten av transektet i fjæresonen (=S1), mens posisjon for T2 og T3 markerer 

start av transektet på 20 m dyp. Informasjon om de grunneste deler av tareskogen fra fridykking på 

stasjon S1 ble inkludert i vurderingen. Tareskogstasjon T2 ble lagt til grunnen vest for Karstenflua. 

Grunnen er markert med stolpe og en kjørte et kort transekt fra rundt 20 m dyp oppover mot stolpen og 

rundt stolpen. Tareskogstasjon T3 lå i kort avstand fra fjærestasjon Ref og transektet førte fra rundt 20 

m dyp oppover mot fjæresonen ved neset vest for Ref. Det var relativt sterk overflatestrøm mot vest. 

 

Befaring av bløtbunnsområder i strandsonen ble gjennomført med vannkikkert fra båt med 

påhengsmotor, ved fridykking og ved å vade i de innerste deler av vågene. Naturtyper og arter ble 

dokumentert med undervannskamera (Olympus Tough TG5). 

 

For generell kartlegging og beskrivelse av marint naturmangfold benyttes DN handbok 19:2007” 

Kartlegging av marint biologisk mangfold”, Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015), 

Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), samt fremmede arter i henhold til 

Norsk Fremmedartslista 2018 (https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018).  

 

 

TILSTANDSOVERVÅKING ÅLEGRAS  

Tilstandsovervåkning av ålegrasenger i Skorpevågen og Skutevågen ble utført 7. september 2018 ved 

bruk av dropkamera fra båt og vha. fridykking. Engenes ytterpunkter ble registrert ved hjelp av GPS, 

samt skissert inn i kart under befaring. Arealer av engen ble beregnet utfra avgrensing gjort med GPS. 

Veksthøyde ble målt vha. dybdesensor i dropkamera. Representative planter ble tatt ut av vannet og målt 

med målestokk. Målinger av dyp gjort i felt er korrigert for tidevann ved tidspunkt for registrering, og 

oppgitt i forhold til sjøkartnull. 

 

I veileder 02:2013 er det, basert på vanndirektivmetoder i Europa, foreslått en nasjonal metodikk for 

bruk av ålegras til klassifisering av økologisk tilstand. Per dags dato finnes det ingen metoder for 

klassifisering av ålegrasenger som er kalibrert til norske vannforekomster. Følgende fem parametere er 

utviklet for overvåkning av ålegras: 

 

− Nedre voksegrense: En måler nederste voksedyp for ålegraseng, dvs. hvor ålegras dekker mer 

enn 10 % av bunn, i tillegg til nederste voksedyp for enkeltplanter. 

− Tetthet: Dekningsgraden til ålegras kategoriseres innen fire klasser, der 1 = "enkeltfunn, 2 = 

spredt forekomst, 3 = flekkvis tett og 4 = tett eng. 

− Høyde på eng: Høyden på planter måles midt i ålegrasengen, hvor engen er tettest. 

− Artssammensetning: Andelen begroingsalger kategoriseres innen fire klasser, der 1 = 

enkeltfunn/få begroingsalger, 2 = spredt forekomst (< 15 % begroingsalger), 3 = vanlig 

forekomst (> 15 % begroingsalger) og 4 = dominerende forekomst (> 50 % begroingsalger). 

− Utbredelse: Arealet til ålegrasengen. 
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Per dags dato foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap til å fastsette grenseverdier til klassifisering av 

økologisk tilstand til ålegras, men forslag til grenseverdier (tabell 5) basert på ekspertvurderinger er gitt 

i veileder 02:2013 som et foreløpig verktøy. 

Tabell 5. Forslag til tilstandsklasser og grenseverdier for forekomst av ålegras, bedømt som 5-

dekningsgrad eller forekomstklasser etter veileder 02:2013 – revidert 2015. 

Naturtilstand, svært god God Moderat Dårlig 

Lite trådformede alger, 

friskt grønt gress 

< 15 % trådformede 

alger 

> 15 % trådformede 

alger 

> 50 % trådformede 

alger 

Begroingsalger har 

dekningsklasse 0-1 

Dekningsklasse 2: 

spredt forekomst av 

begroingsalger 

Dekningsklasse 3: 

Vanlig forekomst av 

begroingsalger 

Dekningsklasse 4: 

Dominerende forekomst 

av dekningsalger 
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RESULTAT 

FJÆRESONE 

STASJON S1 

På stasjon S1, som ligger rundt 150 m sør for oppdrettsanlegget, var det hardbunnsfjære med sterkt 

oppsprukket fjell som dominerende bunntype (figur 4). Helningen var relativt bratt, men varierte på 

grunn av flere små hyller i fjæresonen og en større hylle midt på stasjonen i øverste sjøsonen.  

 

Rett over flolinjen var det et 60-100 cm bredt belte av marebek (Verrucaria maura). Tarebeltene var 

smale, men velutviklet, og varierte både i bredde og tetthet på grunn av variabel bunnhelning. Øverst 

var det et 20-30 cm bredt belte med sauetang (Pelvetia caniculata), som var tett i den østlige halvdelen 

av transektet og mer spredt i den vestlige halvdelen, fulgt av et 30-50 cm bredt belte med spiraltang 

(Fucus spiralis). Spiraltangbeltet var spredt, med noen små områder hvor tangen vokste tett. Det var lite 

fauna i øverste delen av fjæresonen, men en observerte noen individer av albuesnegl (Patella vulgata), 

stor strandsnegl (Littorina littorea) og purpursnegl (Nucella lapillus). 

 

 

Figur 4. Stasjon S1 for vurdering av fjæresonesamfunn i influensområdet ved oppdrettsanlegget 

Veiesund, 6. september 2018. Oversiktsbilde som viser belter av blæretang, grisetang og sagtang; rød 

linje markerer bredden av stasjonen.  

Spiraltangbeltet var fulgt av et 50-120 m bredt og noe spredt belte av grisetang (Ascophyllum nodosum), 

som i nedre delen var blandet med blæretang (Fucus vesiculosus). Fjærerur (Semibalanus balanoides) 

var en vanlig art på berget og stedvis var grupper av hesteaktinie (Actinia equina). Som undervegetasjon 

ble det registrert vanlig grønndusk (Cladophora rupestris), krasing (Corallina officinalis), søl (Palmaria 

palmata) og vorteflik (Mastocarpus stellatus). Et tett og ca. 80-100 cm bredt belte av sagtang (Fucus 
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serratus) lå dypere enn grisetang-/blæretangbeltet. Nederst var det stortare (Laminaria hyperborea) (se 

avsnitt om tareskog, stasjon T1). Skorpedannende rødalger (Litothamnion sp. og Phymatolithon sp.), 

brødsvamp (Halichondria panicea) og sjønellik (Metridium senile) dekket berget både i grise- og 

sagtangbeltet og lengre nede mellom tareplantene. Undervegetasjonen besto ellers av søl (Palmaria 

palmata), som også vokste på tarestilker, samt andre rødalger som smalving (Membranoptera alata), 

krusflik (Chondrus crispus), krusblekke (Phyllophora pseudoceranoides) og grønnalgen laksesnøre 

(Chaetomorpha melagonium). 

 

Det ble funnet diverse påvekstalger på tang og tare. Mest dominant var finforgreinete rødalger (bl.a. 

vanlig rekeklo -Ceramium virgatum - og røddokke - Polysiphonia stricta), men også grønnalgen grønske 

(Ulva sp.) var vanlig, både på tang og tare og direkte på fjellet. I tillegg var det spredte forekomster av 

brunsli (Ectocarpus sp. eller Pylaiella sp.). Det var en del påvekst av små trådformete alger også på 

forgreinete påvekstalger og alger som vokste på fjellet under tangen, og på tarestilker. I tillegg var det 

flere arter mosdyr som påvekst på alger, blant annet stjernemosdyr (Electra pilosa), membranmosdyr 

(Membranipora membranacea) og mosdyret Crisia eburnea.  

 

  
 

  

Figur 5. Stasjon S1 for vurdering av fjæresonesamfunn i influensområdet ved oppdrettsanlegget 

Veiesund, 6. september 2018. Øverst t.v. Tarmgrønske, brunsli og rekeklo på berg og stortare. T.h. Søl, 

rekeklo, tarmgrønske, vanlig grønndusk og diverse mosdyr på tare og berg i øverste sublitoral. Nederst 

t.v. Hesteaktinier, brødsvamp, vorterugl, vanlig grønndusk og søl i sagtangbeltet. T.h. Phymatolithon 

sp., smalving, krusblekke og krusflik med påvekst av mosdyr som undervegetasjon for stortare. 
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REFERANSESTASJON 

Også på referansestasjonen ved Skorpa, rundt 1,3 km øst for oppdrettsanlegget, var det hardbunnsfjære 

med sterkt oppsprukket fjell som dominerte, og sjøbunnen både i fjæren og i øverste sublitoral var variert 

med hyller og små overheng.  

 

Rett over flolinjen var det et bredt belte av marebek (100-120 cm), samt noen mindre områder med 

fjæreblod (Hildenbrandia rubra). Øverst i fjæresonen var det et rundt 50 cm bredt, spredt belte av 

spiraltang fulgt av et 50-120 cm bredt og spredt belte av blæretang. Mellom tangplantene var det 

tettsittende fjærerur, som dannet et belte som var rundt 150 cm bredt. I nederste delen av rurbeltet var 

det et tydelig, men også noe spredt belte med søl. Et relativt tett belte med sagtang (50-70 cm bredt) lå 

under sølbeltet og overlappet delvis med det. I øverste sublitoral rett under sagtangbeltet var det stortare 

(se avsnittet om tareskog). 

 

 
 

  

Figur 6. Referansestasjon for vurdering av fjæresonesamfunn i Solheimsfjorden, 6. september 2018. 

Øverst. Oversiktsbilde; rød linje markerer bredden av stasjonen. Nederst t.v. Belter av blæretang, 

fjærerur og søl i litoralsonen. T.h. Søl, sagtang, vanlig grønndusk, laksesnøre, stortare og diverse 

mosdyr i øverste sublitoral. 
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Artssammensetningen av påvekstalger og undervegetasjonen var veldig lik sammensetningen på stasjon 

S1. Mest påfallende var at forekomster av tarmgrønske var mindre utpreget enn på stasjon S1 og at 

forgreinete alger virket "renere" ved analyse med lupe, med mindre påvekst av trådformete alger. 

Artssammensetningen av dyr i fjæresonen og øverste sublitoral var også veldig likt dyresamfunnet på 

stasjon S1. Det var svært mye påvekst av membranmosdyr på tare og sagtang. 

 

Vurdering av miljøtilstand 

Artslister for stasjon S1 nærmest anlegget og for referansestasjonen (Ref) er presentert i vedlegg 1, og 

stasjonsskjemaene i vedlegg 2. 

 

Fjæresoneindeksen viser svært god økologisk tilstand både ved stasjon S1 og referansestasjonen, med 

nEQR-verdier på henholdsvis 0,829 og 0,817 (tabell 6). Tilstandsindeksen for de fleste parametere 

tilsvarte beste tilstandsklasse på begge stasjoner, og kun normalisert artsantall tilsvarte tilstandsklasse 

«god». Det var få opportunister og lav andel av hurtigvoksende alger (ESG2). 

Tabell 6. Økologisk tilstand for fjærestasjon S1 og Ref ved Veiesundet etter RSLA 1 – 2, moderat 

eksponert kyst/fjord. Fargekoding etter tabell 4. 

Stasjon S1 Ref 

Sum antall alger 26 22 

Normalisert artsantall 24,18 20,46 

% andel grønnalger 11,54 13,64 

% andel brunalger 34,62 31,82 

% andel rødalger 53,85 54,55 

Forhold ESG1/ESG2 1,00 1,00 

% andel opportunister 11,54 9,09 

Sum grønnalger 34,86 22,17 

Sum brunalger 177,19 111,63 

Fjærepotensial 0,93 0,93 

nEQR 0,829 0,817 

Status vannkvalitet Svært God Svært God 

 

 

NATURTYPER OG ARTSFOREKOMSTER 

TARESKOG 

Influensområdet 

På stasjon T1, 150 m fra anlegget, var det tareskog dominert av stortare (figur 7). Nederste voksedyp 

for stortare var 10 m. Større rødalger, som fagerving (Delesseria sanguinea), eikeblad (Phycodrys 

rubens) og kjøttblad (Dilsea carnosa), forekom spredt på tarestilker og på fjellet mellom tareplantene. 

På rundt 3-4 m dyp ble det observert større gruppe av en forgreinet brunalge som sannsynligvis var mykt 

kjerringhår (Desmarestia viridis). På fjellveggen mellom tareplantene og på tarestilker var det tett 

påvekst av forskjellige forgreinete rødalger, som var delvis dekket av mosdyr og hydroider.  

 

På tarebladene var det store kolonier av membranmosdyr (Membranipora membranacea) og hydroiden 

Obelia geniculata (figur 7). På 1-3 m dyp var det stedvis større forekomster av finforgreinete rødalger, 

som rekeklo og dokke, på tarebladene, samt noen små og spredte grønnalger med tarmgrønske (Ulva 

intestinalis) som vanligste art.  
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Under 10 m dyp var det bratt skrånende berg med spredt påvekst av filtrerende organismer (hydroider, 

sjøpunger, mosdyr) og relativt mange individer av langpigget kråkebolle (Echinus acutus), som beitet 

på fjellet. Det var ingen tegn på forsøpling på stasjonen og tareskogen virket frisk. 

 

  
 

  
 

  

Figur 7. Tareskog i influensområdet av oppdrettslokaliteten Veiesund, stasjon T2. Øverst t.v. Øvre delen 

av tareskogsbelte, 1-4 m dyp. T.h. Stortare med påvekst av rekeklo og membranmosdyr, 1 m dyp. Midten 

t.v. Membranmosdyr på stortare. T.h. Hydroiden Obelia geniculata på stortare. Nederst t.v. Tareskog 

og påvekst på fjell, 6 m dyp. T.h. Langpigget kråkebolle på fjellskråning, 15 m dyp. 

Grunne vest for Karstenflua 

Sjøbunnen hadde noe slakere helning ved stasjon T2, rundt 550 m vest for anlegget, og derfor var 

tareskogsbeltet markant bredere. Det var flere små hyller med skjellsand og et område med stein og 

spredt stortare. På grunn av sterk strøm på stasjonen var det vanskelig å få filmet under og mellom 

stortaren.  
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Nederste voksegrense for stortare lå på 15 m dyp. Tett tareskog med stortare som dominerende art ble 

observert i dybdeintervallet mellom 3 og 12 m (figur 8). På mellom 3 og 5 m var det skolmetang 

(Halidrys siliquosa) blandet med stortare. Store kolonier av membranmosdyr dekket tarebladene og 

skolmetangen hadde delvis også påvekst av mosdyr. I tillegg vokste det forgreinete rødalger som rekeklo 

og dokke, som også var delvis dekket av mosdyr, på taren. Det ble observert flere individer av svaberg-

sjøpiggsvin (Echinus esculentus) på fjellet mellom tareplantene. 

 

  
 

  

Figur 8. Tareskog på grunner øst for Karstenflua. Øverst t.v. Tett tareskog blandet med skolmetang på 

rundt 4 m dyp. Stortaren er dekket med membranmosdyr. T.h. Skolmetang og stortare. Nederst t.v. 

Spredt stortare, mykt kjerringhår og svaberg-sjøpiggsvin på rundt 12 m dyp. T.h. Svaberg-sjøpiggsvin 

og stortare, 12 m dyp. 

Referansestasjon ved Skorpa 

På stasjon T3, rundt 1,3 km øst for anlegget, var det bratt fjellskråning fra 1 m ned til rundt 10 m dyp. 

Lengre nedover var det steinbunn med noe slakere helning. Det ble registrert tareskog med stortare i 

dybdeintervallet 1-16 m. Enkelte stortareplanter vokste på noe større dyp. På taren, både på blad og 

stilker, var det tett påvekst av mosdyr og hydroider (figur 9). Som på de andre stasjonene var 

membranmosdyr den dominante arten, men det ble også observert andre arter som stjernemosdyr 

(Electra pilosa). På 1-3 m dyp vokste det stedvis også større grupper av finforgreinete rødalger (rekeklo, 

dokke) på tare, men ingen grønnalger. Mellom tareplantene på fjell var det påvekst av skorpedannende 

rødalger og diverse andre rødalge-arter, som fagerving, eikeving og kjøttblad (Dilsea carnosa), samt 

mindre forgreinete rødalge-arter. Det ble observert leppefisk (rødnebb) og sei. 
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Figur 9. Tareskog ved referansestasjon T1 ved Skorpa. Øverst. Stortare med kolonier av 

membranmosdyr og hydroider, 1,5 m dyp. Nederst t.v. Stortare på steinbunn, på 12 m dyp. T.h. Detalj 

av stortare med påvekst av diverse mosdyr (stjernemosdyr, membranmosdyr) og hydroider, samt stein 

med skorpedannende rødalger, 10 m dyp.  

ÅLEGRASENGER 

Skorpevågen 

Ålegrasengen i Skorpevågen hadde et areal på ca. 2 daa, og besto av vanlig ålegras (Zostera marina), 

som var presset ned mot bunnen av den relativt sterke bunnstrømmen i vågen (figur 10). For å måle 

høyden ble planter tatt opp på land og det viste seg at de var opptil 1,6 m lange (tabell 7). I tillegg var 

det blomsterstander som var opptil rundt 180 cm lange. Engen var flekkvis tett. Det var lite påvekstalger 

på ålegraset, men det ble registrert mosdyr og noen sjøanemoner og sjøpunger (figur 10). Et kart over 

ålegrasengen i Skorpevågen er presentert i figur 16. Ålegrasengen vurderes å ha god økologisk tilstand. 
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Figur 10. Ålegraseng i Skorpevågen. Øverst. Oversiktsbilde med flekkvis tettstående ålegras som er 
presset ned mot bunnen. Midten. To ålegrasplanter tatt ut av vannet for måling med meterstokk. Nederst 
t.v. Detalj av ålegras med påvekst av sjøanemoner. T.h. Detalj av ålegras med påvekst av mosdyr og 
sjøpunger.  

Skutevågen 

Ålegrasengen i Skutevågen er anslått å ha et areal på ca. 5,5 daa, og besto av vanlig ålegras som sto mer 

eller mindre opprett (figur 11). Plantene var opptil 120 cm høye (tabell 7), med blomsterstander på 

opptil 200 cm. Engen var flekkvis tett. Det var relativt lite begroingsalger i de dypere områdene, men 

en del tettere begroing i de grunnere områdene (1-2 m dyp) mot bløtbunssområdet i strandsonen. Mot 

bryggen var det mange sjøanemoner som påvekst på plantene. I dyptliggende deler av engen var det 

flekkvis tett påvekst av tarmsjøpunger på blomsterstandene. Et kart over ålegrasengen i Skorpevågen er 

presentert i figur 17. Tetthetsgrad, høyde av ålegraset og nedre voksegrense tilsier god tilstand, mens 

begroing med trådformete alger tilsier moderat tilstand. Ålegrasengen vurderes å ha god til moderat 

økologisk tilstand.  
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Figur 11. Ålegraseng i Skutevågen. Øverst t.v. Tett ålegraseng nær flytebryggen med påvekst av 

sjøanemoner. T.h. Ålegras med påveskst av alger og sjøanemoner. Midten. Ålegras tatt ut av vannet for 

måling med meterstokk. Nederst t.v. Tarmsjøpunger på ålegras. T.h. Trådformete alger på ålegras. 

Tabell 7. Oversikt over registrerte parametere for ålegrasengene i Skorpevågen og Skutevågen 2016 og 

2018. Nedre voksegrense for enkeltindivid er oppgitt i parentes. 

År 
Nedre 

voksegrense 
Tetthet Høyde Begroing Areal 

Økologisk 

tilstand 

Skorpevågen       

2018 3,0 (3,7) 3 (flekkvis tett) 1,6 m 2 (< 15 %) 2 daa God 

Skutevågen       

2018 3,1 (3,9) 3 (flekkvis tett) 1,2 m 3 (15-50 %) 5,5 daa God-Moderat 
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Veiesundet nord for Hyttevågen 

Her ble det registrert fem mindre flekker med vanlig ålegras (se figur 17). Ålegraset sto noe spredt og 

hadde lite påvekst. Områdene vurderes for små for fullstendig tilstandsvurdering. 

 

 

BLØTBUNNSOMRÅDER I STRANDSONEN 

De undersøkte bløtbunnsområdene virket friske og viste ingen tegn for eutrofering, som tett vekst av 

grønnalger. Kun i Skutevågen var det en del trådformete brunalger (sli) på makroalger og delvis på 

bløtbunnen, samt på ålegras. Det var generelt lite søppel i strandsonen og ingenting som kommer fra 

oppdrettsvirksomhet. Innerst i Midtvågen, hvor det var sperret for tilkomst ved et tau som krysset vannet, 

var det litt eldre plastsøppel på grunt vann. Det er sannsynlig at befolkningen i området bevisst holder 

strandsonen ren og fjerner søppel der det er tilgang.  

 

  
 

 

Figur 12. Skorpevågen under befaring 6. september 2018. Øverst t.v. Bløtbunnsområde i innerste 

nordlige del av vågen. T.h. Bløtbunnsområde og steinfjære i innerste sørlige del av vågen. Nederst. 

Gjelvtang på bløtbunn i innerste nordlige del av vågen. 
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Skorpevågen 

Bløtbunnsområdene ligger i strandsonen innerst i Skorpevågen, med det største arealet av naturtypen i 

den nordlige delen av vågen. Her ble det observert mange skjellrester blandet med sedimentet, som besto 

av sand, silt og varierende mengder grus. Det ble observert tallrike levende individer av vanlig 

hjerteskjell (Cerastoderma edule) og noen skjellrester av sandskjell (Mya arenaria). Den siste arten står 

som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter. Den innerste, langgrunne delen av vågen er separert fra resten 

av vågen ved en innsnevring (figur 12) og her fantes det større forekomster av gjelvtang (Fucus 

evanescens) på bløtbunnen.  

 

Midtvågen  

Bløtbunnsområdet innerst i Midtvågen er langgrunt og sjøbunnen består av sand med varierende andel 

silt og grus. Det ble observert levende hjerteskjell (figur 13) og mange skjellrester etter hjerteskjell og 

noen skjellrester etter sandskjell. I tillegg ble det registrert fire individer av flatøsters innenfor én 

størrelsesklasse (6-7 cm). Skjellene ble målt hvor de hadde maksimal lengde. 

 

  
 

  

Figur 13. Bløtdyr funnet i Midtvågen og Sørevågen under befaringen, 6. september 2018. Øverst t.v. 

Levende hjerteskjell fra bløtbunnsområdet innerst i Midtvågen. T.h. Rester av sandskjell i Midtvågen. 

Nederst t.v. Store, døde flatøstersskjell som ble funnet i Sørevågen. T.h. Levende flatøsters fra 

Sørevågen.  

Sørevågen  

Bløtbunnsområdet innerst i Sørevågen er delt i to delområder, hvor det nordlige området er noe større 

enn det sørlige. Det ble registrert relativt finkornet sand- og siltbunn med mange skjellrester etter 

hjerteskjell og sandskjell i begge delområdene, men deler av sjøbunnen besto også av grus. I tillegg ble 
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det funnet rester etter delvis svært store flatøsters-skjell i indre deler av det nordlige delområdet (figur 

13). Levende flatøsters ble registrert i overgangen mellom det nordlige og sørlige delområdet. I den 

nordlige delen var det 14 individer innenfor to forskjellige størrelsesklasser (rundt 6,7 cm og rundt 12 

cm). I den sørlige delen var det på et relativt lite område 17 individer av flatøsters, derav 3 individer 

som var omtrent 10 cm, 6 individer som var rundt 8 cm, 7 individer som var rundt 6 cm og 1 individ 

som var 3 cm. 

 

Veiesundet nordøst for Hyttevågen og Hyttevågen  

Disse to bløtbunnsområder omfatter ikke selve strandsonen men er noe dypere, mellom 0,5 og 1 m dyp 

ved lavvann. Sedimentet er finstoffrikt og bløtt. I begge to områdene ble det funnet ansamlinger av 

skjellrester etter hjerteskjell, teppeskjell (Venerupis corrugata) og noen få sandskjell (figur 14). I 

Hyttevågen ble det i tillegg registrert 8 individer av flatøsters i tre størrelsesklasser, fire individer på 

rundt 12 cm, ett på 10 cm, og tre på 7-8 cm. Innerst i den lille vågen i Veiesundet nordvest for Hyttevågen 

ble det funnet ett ungt individ av flatøsters som målte rundt 6 x 3 cm.  

 

  
 

 

Figur 14. Bløtbunnsområder i Veiesundet nordøst for Hyttevågen og i Hyttevågen. Øverst t.v. Ung 

flatøsters på hjerteskjell fra vågen i Veiesundet nordøst for Hyttevågen. T.h. Stort grunnvannsområde 

innerst i Hyttevågen. Nederst. Finstoffrik bløtbunn med skjellrester og flatøsters i Hyttevågen, 1 m dyp. 
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Skutevågen 

Bløtbunnsområdet i strandsonen øst i Skutevågen omfatter sandbunn med varierende andel grus og 

stedvis mange skjellrester (vanlig hjerteskjell, teppeskjell, noe sandskjell, noen få skjellrester av 

knivskjell og o-skjell Modiolus modiolus) (figur 15). Det ble registrert noen fjæremark-hauger, mange 

levende hjerteskjell og levende teppeskjell, samt et individ av kongesnegl (Buccinum undatum). På 

sørsiden av den indre delen av Skutevågen var det en del gamle skjellrester etter flatøsters. Et levende 

individ av flatøsters, som målte ca. 10 cm, ble funnet i vågen.  

 

Artsmangfoldet av makrofauna var høyere i Skutevågen enn på de andre bløtbunnsområder, men det var 

også mer vekst av trådformete brunalger (brunsli) og grønnalger, og det var noe dårligere sikt i vannet.  

 

 
 

  

Figur 15. Bløtbunnsområdet i strandsonen innerst i Skutevågen. Øverst. Innerste del av vågen. Nederst 

t.v. Ansamling av skjellrester, grisetang og brunsli på grunt vann i Skutevågen. T.h. Kongesnegl og 

rester etter vanlig hjerteskjell. 
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DISKUSJON 

Fiskeoppdrett i åpne merder i sjø fører til lokale påvirkninger på sjøbunn og i vannsøylen nær anlegget 

i form av organiske tilførsler (partikulært materiale som spillefôr og fekalier) og næringssalter. I tillegg 

kommer påvirkninger fra eventuell behandling mot sykdom og parasitter som lakselus. Foreliggende 

rapport behandler utelukkende effekter av tilførsler av næringssalter (eutrofering) og partikulært 

organisk materiale som ikke fanges opp ved andre pålagte undersøkelser (B-gransking, C-gransking).  

 

Alger i fjæresonen tar opp næringsstoffer og artene har forskjellige preferanser og forskjellig toleranse 

i forhold til nærstoffrikt vann. Artssammensetningen informerer derfor om eutrofiering, og 

sammenligning mellom fjæresamfunnet nær oppdrettsanlegget og et referanseområde uten kilder for 

tilførsler, indikerer om driften på anlegget fører til målbare forskjeller.  

 

Basert på en tidligere konsekvensutredning for naturmangfold (Tverberg og Eilertsen 2016), fokuserte 

en i tillegg på tilstanden til viktige naturtyper og artsforekomster i Solheimsfjorden og Veiesundet. En 

regner med at utslipp fra oppdrettsanlegg kan, avhengig av strømforhold, ha en påvirkning på 

naturtypene ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen i en avstand på opptil 1,5 km (Husa m.fl. 

2016). For tareskog er det generelt antatt at effekter fra utslipp av næringssalter er små, men på kort 

avstand fra anlegget kan organiske partikler fra anlegget påvirke både tarevekst og alge- og dyresamfunn 

som er assosiert med taren. 

 

 

FJÆRESAMFUNN 

Fjæresamfunnet både på stasjon S1 nær oppdrettsanlegget og på referansestasjonen 1,3 km fra anlegget 

viste "svært god" økologisk tilstand etter veileder 02:2013 for fjæresamfunn. Stasjonene fremstår som 

lite påvirket.  

 

Indeksverdien var relativt lik på stasjon S1 og referansestasjonen. Andel grønnalger på 

referansestasjonen fikk en høyere verdi enn på stasjon S1 på grunn av tettere forekomst av grønnalgen 

vanlig grønndusk som undervegetasjon under tang og tare, selv om det var synlig mer tarmgrønske på 

stasjon S1. Tarmgrønske er en art som blir fremtredende ved høyere konsentrasjoner av næringssalter 

(eutrofering). Det er sannsynlig at "gjødsling" fra oppdrettsanlegget sammen med avrenning fra land 

bidro til gode forhold for denne arten. 

 

Referansestasjonen ved Skorpa, rundt 1,3 km øst for oppdrettsanlegget, hadde veldig lik geomorfologi 

og samme himmelretning som stasjon S1. Likevel viser mangel på artene sauetang og grisetang på 

stasjonen at eksponeringsgraden i forhold til bølgeslag var noe høyere på referansestasjonen enn på 

stasjon S1. Sannsynligvis skjermer selve oppdrettsanlegget fjæresamfunnet ved stasjon S1 til en viss 

grad mot bølgeslag. 

 

Ellers var artssammensetningen på de to stasjonene svært lik, men vi observerte at algene innsamlet for 

videre undersøkelser på laboratoriet viste forskjell i begroing med små trådformete alger. Det var 

markant mer begroing på alger fra stasjon S1 enn på alger fra referansestasjonen. Også dette kan tolkes 

som et mildt tegn for eutrofiering, selv om påvirkningen er så liten at den ikke gir utslag på nEQR-

verdien. 
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NATURTYPER 

STØRRE TARESKOGSFOREKOMSTER 

Tareskogen på alle tre stasjoner var tett og framsto som frisk. Stortare var den dominerende arten på alle 

tre stasjoner. Det var lite påvekst av trådformete alger, men mye påvekst av filtrerende organismer som 

typisk finnes ved gode strømforhold.  

 

Nederste voksegrense for stortare på stasjon T1 var på rundt 10 m dyp, mens det var stortare ned til 15-

16 m dyp på stasjon T2 vest for Karstenflua og på stasjon T3 ved Skorpa. Voksdyp til tare på hardbunn 

begrenses først og fremst av lysforhold. Oppdrettsvirksomhet tilfører vannsøylen næringssalter, som 

kan føre til lokal oppblomstring av planktonalger, og dermed gjøre sjøvannet mindre gjennomsiktig. 

Dette synes lite sannsynlig ved Veiesund, fordi den relativt sterke strømmen raskt vil føre vekk både 

næringssalter og planktonalger. Men også partikler (fekalier, fôrrester) i vannsøylen kan føre til økt 

turbiditet i vannet, og dermed forringete lysforhold på sjøbunnen, slikt at nederste voksedyp av stortare 

kan innskrenkes. En slik påvirkning vil være lokalt og bunnhelningen er relativt bratt sør for anlegget, i 

dybdeintervallet 10-16 m. Arealet hvor sjøbunnen er påvirket, d.v.s. stortare har forringete vekstforhold, 

er estimert til rundt 2,5 daa basert på dybdekoter i kart.fiskeridir.no. Arealet er dermed svært liten 

sammenlignet med den store utbredelsen av naturtypen større tareskogsforekomster i Solheimsfjorden. 

 

Det var påfallende at arten langpigget kråkebolle var uvanlig tallrik på mellom 10 og 20 m dyp ved 

stasjon T1, mens arten ikke ble registrert ved stasjon T2 og T3. Langpigget kråkebolle er kjent som en 

art som kan være den dominante faunaen på steder hvor det er tilførsler av organisk materiale fra land 

eller andre kilder. Nylig har det blitt bevist ved analyse av spesifikke fettsyrer i fiskefôr og i kråkebollene 

at arten spiser oppdrettsslam som legger seg på berg og steinblokker (White 2017). Undersøkelsene ble 

gjennomført i Masfjorden (Hordaland) i samarbeid med Havforskningsinstituttet. En kan anta at også 

forekomstene av langpigget kråkebolle nær oppdrettslokaliteten Veiesund nærer seg av oppdrettsslam 

og at de ved å beite på berget forhindrer rekruttering av alger og tare.  

 

 

Figur 16. Kart over utbredelse av naturtypene ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen i 

Skorpevågen, Midtvågen og Sørevågen.  
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Figur 17. Kart over utbredelse av naturtypene ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen i 

nordlige deler av Veiesundet, inkludert Skutevågen og Hyttevågen.  

ÅLEGRASENGER 

Ålegrasengene i Skorpevågen (figur 16) og Skutevågen (figur 17) er vurdert å ligge innenfor god 

tilstand og fremsto dermed som ikke signifikant påvirket av driften ved oppdrettslokaliteten Veiesund.  

 

Noe tettere vekst av begroingsalger på ålegras i Skutevågen viser at området er mer sårbar mot tilførsler 

av næringssalter enn Skorpevågen. Det er flere kilder som tilfører næringssalter til Skutevågen, blant 

annet avrenning fra land. I tillegg er det bebyggelse langs vågen og flere flytebrygger. Vi observerte 

ingen avløpsrør i vågen, med det kan ikke utelukkes at menneskelig aktivitet tilfører næringssalter til 

vågen. Perioden mai-juli 2018 var tørt, med mange dager med sol, og dette kan føre til sterkere algevekst 

i oppvarmet vann.  

 

Undersøkelsen i 2016 (Tverberg & Eilertsen 2016) ble gjennomført etter mer en ett års brakklegging på 

oppdrettslokaliteten Veiesund. Registreringer i 2016 viser til spredd forekomst av begroingsalger på 

ålegrasengen i Skutevågen. Nærstoffrikt vann, som strømmen kan føre fra oppdrettslokaliteten til 

Skutevågen, kan eventuelt bidra til nærstoffbalansen i ålegrasengen og kan har ført til forsterket vekst 

av trådformete alger i 2018. Vanntransporten er imidlertid ikke modellert og det er generelt vanskelig å 

spesifisere opptrinn av næringssalter i lengre avstand fra en kilde.  
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Nederste voksegrense for ålegrasengene i Skorpevågen og Skutevågen ble i rapporten fra 2016 angitt 

som henholdsvis 5,3 m og 5,2 m. Forskjellen mellom disse tall og resultatene fra september 2018 

forklares ved at dybden i 2016 var ikke korrigert for tidevann, d.v.s. i henhold til sjøkartnull. Utbredelsen 

av ålegras i Skorpevågen var lik sammenlignet med avgrensingen i 2016, mens arealet med ålegraseng 

i Skutevågen var større i 2018 (figur 17), noe som trolig henger sammen med mer nøyaktig kartlegging 

ved bruk av dropkamera. Det er imidlertid ikke uvanlig at ålegrasenger har litt varierende størrelse fra 

år til år. Det ble i 2018 registrert flere små flekker med ålegras i området nord for Hyttevågen enn i 

2016. Denne registreringen ble gjort fra båt med vannkikkert på samme måte som i 2016 og derfor kan 

man anta at ålegrasbestanden i dette området har økt i perioden. Området nord for Hyttevågen har dybde- 

og bunnforhold som kan være egnet for ålegras. Fremtidige undersøkelser bør inkludere befaring av 

området for å kartlegge utviklingen. 

 

BLØTBUNNSOMRÅDER I STRANDSONEN 

Befaring i bløtbunnsområder nordøst for Veiesundet (figur 16) og i Veisundet (figur 17) viste at det var 

godt med levende hjerteskjell og andre gravende organismer og at det var ingen tegn for forsøpling eller 

andre negative påvirkninger.  

 

ARTSFOREKOMSTER 

Befaringen tok spesielt hensyn til forekomster av flatøsters som ble kartlagt i 2016. Undersøkelsene i 

2018 viste at det var både mer individer og flere områder med forekomster av flatøsters. Antallet av 

unge individer var omtrent likt, men det ble funnet flere voksne individer i Sørevågen og Hyttevågen 

enn i 2016. I tillegg var det flere voksne individer i den nordlige delen av Skorpevågen, samt et individ 

i Skutevågen. Fordi antall voksne individ var økende, var det ikke rekruttering som utgjorde forskjellen. 

Som i 2016 fant en ingen helt unge rekrutter. Det er sannsynlig at rekruttering av flatøsters i vågene 

nordøst for Veiesundet og i selve Veisundet skjer kun i år med spesielt gunstige forhold (høy 

vanntemperatur over lengre tid). Likevel synes forekomstene å være levedyktige. 

 

KONKLUSJON 

Undersøkelsene gjennomført i september 2018 viser at drift på oppdrettslokaliteten Veiesund i 

Solheimsfjorden ikke påvirket miljøtilstanden i fjæresonen nær anlegget negativt. En registrerte lokal 

negativ påvirkning på tareskog, ved at nedre voksedyp av stortare var forringet sammenlignet med 

referansestasjoner. Den negative påvirkningen er sannsynligvis lokal begrenset til det umiddelbare 

nærområdet til oppdrettsanlegget, uten at arealet ble nøyaktig kartlagt. Derfor vurderes påvirkningen på 

naturtypen større tareskogsforekomster som ubetydelig. Naturtypen ålegraseng i Skorpevågen er 

vurdert å ikke være påvirket av oppdrettsvirksomhet. Ålegrasengen i Skutevågen viste noe mindre god 

tilstand enn engen i Skorpevågen, men det er det lite sannsynlig at forskjellen skyldes næringsstoffer 

tilført fra oppdrettsanlegget. Naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen i Skorpevågen, Midtvågen, 

Sørvågen, Skutevågen og Hyttevågen var ikke påvirket av oppdrett. En så heller ingen indikasjon på 

negativ påvirkning på østersforekomstene i området.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Oversikt over registrerte arter fra fjærestasjon S1 og Ref ved Veiesundet 6. september 2018. 

+ = identifisert på lab, 1 = "enkeltfunn, 2 = 0-5 %, 3 = 5-25 %, 4 = 25-50 %, 5 = 50-75 %, 6 = 75-100 

% dekningsgrad innen sin sone. 

 
  

 

Stasjon S1 Ref 

GRØNNALGER     

Chaetomorpha melagonium 2 2 

Cladophora rupestris 5 5 

Ulva sp.  2 2 

Antall grønnalger 3 3 

      

BRUNALGER     

Ascophyllum nodosum 5   

Ectocarpus/Pylaiella sp. 2 2 

Elachista fucicola 2 2 

Fucus serratus 5 5 

Fucus vesiculosus 4 3 

Fucus spiralis 4 3 

Laminaria hyperborea 6 6 

Pelvetia canaliculata 4   

Sphacelaria sp. 2 2 

Antall brunalger 9 7 
   

RØDALGER     

Ahnfeltia plicata   2 

Bonnemaisonia hamifera (SE) 2 2 

Ceramium sp. +  

Ceramium virgatum 3 2 

Chondrus crispus 2  2 

Corallina officinalis 3   

Hildenbrandia rubra 3  2 

Mastocarpus stellatus 4 3 

Membranptera alata 3 3 

Palmaria palmata 3 4 

Phycodrys rubens 2 2 

Phyllophora pseudoceranoides 2 2 

Polysiphonia brodiaei +  

Polysiphonia stricta + + 

Ptilota gunneri 2 + 

Rhodomela confervoides 2 2 

Vertebrata lanosa 3  

Cruoria sp.   2 

Litothamnion sp. 6 5 

Phymatolithon sp. 5 5 

Antall rødalger 18 19 
   

FAUNA     

Fastsittende (dekningsgrad):     

Crisia eburnea 2 2 

Electra pilosa 2 2 

Halicondria panicea 3 3 

Membranipora membranacea 4 4 

Mytilus edulis 2 2 

Obelia geniculata 2 2 

Semibalanus balanoides 3 5 

Spirobis spirorbis 2 2 

Mobile/spredd (antall):   

Actinia equina 2 2 

Asterias rubens 2 2 

Carcinus maenas 2   

Littorina littorea 2 3 

Littorina obtusata 3 4 

Marthasterias glacialis 1   

Metridium senile 3 3 

Nucella lapillus 4 4 

Patella vulgata 4   

Antall dyrearter 17 14 
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Vedlegg 2. Stasjonsskjema fjæresoneundersøkelse for stasjon S1 og Ref ved Veiesund. 

 
  

dd.mm.yyyy

hh:mm

0,0 m

hh:mm

Svar : 2

Svar : 2

Svar : 2 Poeng: 6

Svar:
4

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 4

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: 3

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 3

Enkeltfunn 

= 1
Spredt = 2 Vanlig = 3

Domineren

de = 4

3

3

3

3

2

3

3

3

Justering for norske forhold: 3

16

FJÆREPOTENSIAL  0,93

Vanntype: Moderat eksponert Tid: 13:30

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
S1

Dato:
06.09.2018

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

WGS84

Vannstand over lavvann

0,3

Nord 60 18,277 Tid for lavann 14:55

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 04 54,866

Beskrivelse av fjæra

Turbid vann ? (ikke antropogent) Ja = 0, Nei = 2

Sandskuring ? Ja = 0, Nei = 2

Kalkstein ? Ja = 0, Nei = 2

Dominerende fjæretype (Habitat)

Små kløfter/ sterkt oppsprukket fjell/ 

overheng/ Platformer Ja = 4

Brede grunne Fjærepytter (Rock-pools) 

(>3 m bred og <50cm dyp) Ja = 4

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt / Vertikalt fjell Ja = 2

Uspesifisert hardt substrat Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Shingle/grus Ja = 0

Andre fjæretyper (Subhabitat)

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer skydekke 80 %. Lysforhold god, vindstille, sikt 8 m og ingen bølger
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dd.mm.yyyy

hh:mm

0,0 m

hh:mm

Svar : 2

Svar : 2

Svar : 2 Poeng: 6

Svar:
4

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 4

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: 3

Svar:

Svar:

Svar:

Svar: Poeng: 3

Enkeltfunn 

= 1
Spredt = 2 Vanlig = 3

Domineren

de = 4

3

3

2

2

4

3

3

Justering for norske forhold: 3

16

FJÆREPOTENSIAL  0,93

Vanntype: Moderat eksponert Tid: 15:30

Generell informasjon

Navn på/fjæra(Stasjon)
REF

Dato:
06.09.2018

Koordinattype (EU98, 

WGS84, UTM m/sone, STATENS 

SJØKART, etc.

WGS84

Vannstand over lavvann

0,1

Nord 61 34,455 Tid for lavann 14:55

Oppsprukket fjell Ja = 3

Øst 05 04,587

Beskrivelse av fjæra

Turbid vann ? (ikke antropogent) Ja = 0, Nei = 2

Sandskuring ? Ja = 0, Nei = 2

Kalkstein ? Ja = 0, Nei = 2

Dominerende fjæretype (Habitat)

Små kløfter/ sterkt oppsprukket fjell/ 

overheng/ Platformer Ja = 4

Brede grunne Fjærepytter (Rock-pools) 

(>3 m bred og <50cm dyp) Ja = 4

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Bratt / Vertikalt fjell Ja = 2

Uspesifisert hardt substrat Ja = 2

Små og store steiner Ja = 1

Shingle/grus Ja = 0

Andre fjæretyper (Subhabitat)

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % >100cm) Ja = 4

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitat typer (spesifiser) Ja = 2

Strandsnegl

Ingen Ja = 0

Forekomst

Dominerende Arter

Grisetang

Blæretang

Mosaikk av rødalger

Grønnalger

Blåskjell

Rur

Albueskjell

Sjøpinnsvin i sjøsonen

Sum poeng:

Generelle kommentarer skydekke 100 %, lysforhold god, vindstille, sikt ca 8 m, bølgehøyde 20 cm


