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FORORD
Som del av reguleringsplanen ønsker Olden Oppdrett AS å utvide eksisterende anleggsområde ved å
fylle ut et mindre areal i sjø for å opprette kai, og senke land i et område for å etablere flere bygg.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Olden Oppdrett AS utarbeidet en konsekvensutredning for
naturmangfold og naturressurser. Rapporten bygger på foreliggende informasjon og feltundersøkelse
utført av Joar Tverberg, Rådgivende Biologer AS, den 16. juli 2020. Det er tidligere utført en
risikovurdering av sediment i området (Tverberg & Økland 2019). Denne konsekvensutredningen har
til hensikt å vurdere konsekvensene av reguleringsplanen, eventuelle konsekvenser av utvidelse av
produksjon er ikke vurdert i denne rapporten.
Rådgivende Biologer AS takker Olden Oppdrett AS ved Kurt Olden for oppdraget.

Bergen, 28. september 2020
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SAMMENDRAG
Tverberg, J. 2020. Olden oppdrettsanlegg i Ørland kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold
og naturressurser. Rådgivende Biologer AS, rapport 3201, 30 sider, ISBN 978-82-8308-759-8.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Olden Oppdrett AS utarbeidet en konsekvensutredning for
naturmangfold og naturressurser i forbindelse med reguleringsplan i Oldbukta, Ørland kommune.
Tiltaket innebærer utfylling i sjø og utsprenging av et mindre landareal for etablering av nytt bygg.
Dagens oppdrettsanlegg ligger sør i Oldbukta, i et område som i stor grad er utnyttet til jordbruk.
VERDIVURDERING
To naturtypelokaliteter, sterke tidevannsstrømmer Ytre Åfjorden (1) og elvedelta Oldelvas os (3) inngår
i tiltaksområdet. Begge disse naturtypene er vurdert til stor verdi. Sør i Oldbukta er det avgrenset et
bløtbunnsområde i strandsona og en strandeng, Oldbukta (2/4), som begge er vurdert til middels verdi.
Oldelva (5) er et funksjonsområde for elvemusling og laksefisk, og har svært stor verdi. Øvrige
naturområder innenfor influensområdet (hverdagsnatur) har noe verdi.
Ingen verdifulle naturressurser er avgrenset innenfor influensområdet.
PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
0-alternativet, eller referansesituasjonen, svarer til dagens situasjon i tiltaks- og influensområdet uten
det aktuelle tiltaket. 0-alternativet er vurdert å medføre ubetydelig endring og ubetydelig konsekvens
(0).
Påvirkning
Naturtypene innerst i Oldbukta er vurdert å ligge utenfor influensområdet for driftsfasen, og tiltaket er
vurdert å medføre ubetydelig endring for Oldbukta (2/4). Oldelva (5) er også vurdert å ligge utenfor
influensområdet i driftsfasen. Tiltaket er ikke ventet å påvirke sterke tidevannsstrømmer Ytre Åfjorden
(1) negativt. Utfyllingene i sjø vil dekke til knapt 1 % av brakkvannsdeltaet Oldelvas os (3), men i
randsonen i et område med allerede eksisterende utfylling, og det er dermed vurdert at tiltaket vil kunne
gi noe til ubetydelig negativ påvirkning på Oldelvas os (3). Tiltaket vil fullstendig ødelegge skogholtet
vest for dagens anlegg, og dermed medføre sterk forringing på hverdagsnaturen i tiltaksområdet.
Konsekvens
De negative påvirkningene av tiltaket er tilknyttet arealbeslag av hverdagsnatur og elvedeltaet Oldelvas
os (3), med henholdsvis noe negativ konsekvens (–) og noe til ubetydelig negativ konsekvens (–/0). For
øvrige registreringer er tiltaket vurdert å medføre ubetydelig konsekvens (0). Tiltaket er vurdert å gi
ubetydelig konsekvens for naturressurser.
Fagtema

Naturmangfold

Naturressurser

Lokalitet
- Influensområdet
1 Ytre Åfjorden
2 Oldbukta
3 Oldelvas os
4 Oldbukta
5 Oldelva
- Ingen spesielle
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Verdi
Noe
Stor
Middels
Stor
Middels
Svært stor
Uten betydning
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Påvirkning
Sterkt forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe-ubet. forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Konsekvens
–
0
0
–/0
0
0
0
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Samlet belasting
Planlagt utviding av anleggsareal er relativt liten, og det er ikke ventet spesiell økning i belastning på
økosystemet i området.
KONSEKVENS AV ANLEGGSFASE
Anleggsfasen pågår normalt over en begrenset tidsperiode. Influensområdet for anleggsfasen vil i dette
tilfellet kunne være større enn for driftsfasen. Sedimentet i utfyllingsområdet ble friskmeldt med hensyn
på miljøgifter i 2019. Naturmangfoldet vil kunne være utsatt for økt støy i forbindelse med
sprengningsarbeid, avrenning av potensielt skadelige partikler fra anleggsarbeidet, og spredning av
sprengstoffrester. Samlet kan disse midlertidig medføre noe til ubetydelig negativ påvirkning på disse
lokaliteten. Samlet konsekvens av anleggsfasen er vurdert til noe negativ (–).
AVBØTENDE TILTAK
Anleggsarbeidet bør utføres mest mulig sammenhengende. Eventuelt prengningsarbeid bør utføres
utenom smoltutvandringen på våren (april-mai), da unngår man også hekkeperioden for en rekke
fuglearter.
USIKKERHET
Kunnskapsgrunnlaget er totalt sett vurdert som godt, og det er vurdert å være lav grad av usikkerhet
tilknyttet vurderinger i denne rapporten.
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Det er ikke vurdert som nødvendig med oppfølgende undersøkelser i forbindelse med dette tiltaket.
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TILTAKET
I forbindelse med reguleringsplan for Olden oppdrettsanlegg er det planlagt utfylling av totalt ca. 700
m2 i sjø ved eksisterende utfylt anleggsområde i Olden, med etablering av ny kai for lasting av smolt.
Et landområde vest for eksisterende anlegg skal sprenges ut og planeres, og det skal etableres kar for
produksjon av smolt og anlegg for vannbehandling.
Dagens plan er en reduksjon av plan framgitt i mai 2019, som inneholdt mer omfattende utfyllinger. I
2019 ble det utført en risikovurdering av forurenset sediment utenfor eksisterende anlegg. Området ble
friskmeldt basert på trinn 1 i risikovurderingen anlegg (Tverberg & Økland 2019).

Figur 1. Skisse over planlagt tiltak ved Olden, skisse mottatt fra oppdragsgiver oppe i venstre hjørne..
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METODE
KONSEKVENSANALYSE
En konsekvensanalyse starter med innsamling av data, med registreringer fra databaser, litteratur og
feltundersøkelser. En vurderer verdien til enkeltregistreringene, og deretter tiltakets påvirkning på
registreringen. Enkeltregistreringens verdi og tiltakets påvirkning vurderes opp mot hverandre for å gi
en konsekvens (se figur 2). Neste trinn består i å vurdere registreringene innenfor hvert aktuelt fagtema
(se også tabell 3). I siste trinn ser man på alle fagtema under ett for å gi en samlet konsekvens av tiltaket.
Disse tre trinnene følger Statens vegvesens håndbok V712 (2018):
•
•
•

Trinn 1: Konsekvensen for hver enkeltregistrering vurderes hver for seg, selv ved overlapp
mellom lokaliteter.
Trinn 2: Vurderingene fra trinn 1 sammenstilles per fagtema og konsekvensen for hvert fagtema
vurderes. Dersom en har flere alternative tiltak vurderes disse opp mot hverandre.
Trinn 3: Vurderingene for alle fagtema samles til en samlet konsekvensanalyse.

I håndbok V712 blir det benyttet ordet delområder om avgrensede lokaliteter innen ulike fagtema. Vi
har valgt å benytte ordet lokaliteter. Dette er gjort for å unngå forvirring dersom en ser behov for å
vurdere tiltak i ulike delområder separat. En lokalitet er et helhetlig område, som f.eks. en avgrenset
naturtype eller et funksjonsområde for en art.
DATAINNSAMLING
Konsekvensanalysen baserer seg på tilgjengelig litteratur og databaser, samt fra feltundersøkelse
(metodikk for feltundersøkelser er beskrevet i eget delkapittel). Vurdering av nivå på
kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet (tabell 1).
VURDERING AV VERDI
Verdi er et mål på hvor stor betydning en registrering har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen
blir vurdert etter en femdelt skala fra "uten betydning" til "svært stor" verdi.
Friluftsliv
Fagtema friluftsliv omfatter alle forbindelseslinjer/-soner og geografiske områder som kan benyttes til
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet. Registreringskategoriene og verdisetting følger i stor
grad M98-2013 (Miljødirektoratet 2014, tabell 1). Forbindelseslinjer inkluderer ferdselsforbindelser,
sykkelruter og blå/grønne korridorer som benyttes til ferdsel. Geografiske områder inkluderer
turområder, utfartsområder, turterreng, bymark, urbane uteområder, leke- og rekreasjonsområder,
strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, jordbrukslandskap benyttet til friluftsliv og eventuelle andre
rekreasjons-/friluftsområder. For verdisetting vurderes lokalitetenes bruksfrekvens, betydning og
kvaliteter. Friluftsliv inkluderer også by- og bygdeliv.
Naturmangfold
Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske
(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse. Landskapsøkologiske
funksjonsområder er en mer overordnet vurdering av større geografiske områder, som baserer seg på
andre registreringer innen fagtema naturmangfold og sammenhengene mellom disse. Vernet natur
omfatter verneområder etter naturmangfoldloven §§35-39, og verneområder med internasjonal verdi.
Viktige naturtyper omfatter naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN, Halvorsen mfl. 2016) og DNhåndbok 13, 15 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007a, 2007b) som omfatter henholdsvis
land, ferskvann og sjø. Registrerte naturtyper blir videre vurdert etter Norsk rødliste for naturtyper
Rådgivende Biologer AS
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(Artsdatabanken 2018). Økologiske funksjonsområder for arter omfatter funksjonsområder for arter
registrert i Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015), globale rødlister, samt ansvarsarter og
verdifulle vassdrag/bestander av ferskvannsfisk etter NVE rapport 49/2013 (Sørensen 2013).
Ansvarsarter er arter som har mer enn 25 % av europeisk bestand.
Noe verdi blir tilegnet areal som er hverdagsnatur med flora og fauna representativ for regionen.
Ubetydelig verdi blir tilegnet områder som for eksempel er sterkt påvirket av inngrep eller fremmede
arter. Det vil si at innenfor et influensområde så vil all natur som ikke er sterkt påvirket av inngrep eller
fremmede arter ha noe verdi.
Naturressurser
Fagtema naturressurser omhandler fornybare og ikke-fornybare ressurser innen jordbruk, utmark,
fiskeri, vann og mineralressurser (tabell 1). En vurderer under dette fagtema verdien av ressursenes
utnyttelsesgrad og bruk for fellesskapet. Vannressurser er her avgrenset til drikkevann. Akvakultur er
ikke inkludert i deltema fiskeri.
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtema.
Fagtema

Uten
betydning

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Noe verdi

Mulig
landskapsøkologisk
funksjon. Små vilt- og
fugletrekk.

Middels verdi
Lokal/regional
landskaps-økologisk
funksjon.
Lokalt/regionalt viktig
vilt- og fugletrekk.
Mulig sammenbinding
av funksjonsområder for
arter.

Naturmangfold

Vernet natur
Viktige
naturtyper
DN-håndbok
13,15,19
Norsk rødliste for
naturtyper

Økologiske
funksjonsområder for arter
Henriksen &
Hilmo 2015
Sørensen 2013

Naturressurser

Jordbruk
kilden.nibio.no,
arealressurskart,
digitalt
markslagskart
Utmark
kilden.nibio.no,
lakseregisteret,
hjorteviltregisteret

Fiskeri
kart.fiskeridir.no
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C
Lokaliteter med verdi C.
Hverdagsnatur. Flora og Lokaliteter med verdi C
fauna representativ for til B.
regionen.
Funksjonsområder som
er lokalt til regionalt
Områder med
viktige, og for NT arter,
funksjoner for vanlige
fredete arter utenfor
arter og vidt utbredte NT rødliste og spesielt
arter.
hensynskrevende arter.
Vassdrag/bestander av Vassdrag/bestander av
"liten verdi".
"middels verdi" og
vassdrag med forekomst
av ål.
Jordressursklasse 4, og
Jordressursklasse 3, og
klasse 3 med store
klasse 2 med
driftstekniske
driftstekniske
begrensninger.
begrensninger. Jorddekt
Grunnlendt eller
dyrket jord.
organisk jord.
Godt beite med middels Svært godt beite med
utnyttelse. Jaktmiddels utnyttelse. Jakt/fiskeressurser med en /fiskeressurser med stor
viss næringsmessig
næringsmessig
betydning.
betydning.
Lokalt viktige
gyteområder for torsk.
Lokal bruk. Andre
gyteområder. Viktige
yngel- og
oppvekstområder.
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Stor verdi
Regional/nasjonal
landskapsøkologisk
funksjon.
Regionalt/nasjonalt
viktig vilt- og
fugletrekk. Sikker
sammenbinding av
funksjonsområder for
arter.
Verneområder med
permanent redusert
verneverdi.

B

Svært stor verdi
Nasjonal landskapsøkologisk funksjon. Stor
nasjonalt/internasj.
viktig vilt- og
fugletrekk. Sikker
sammenbinding av
verne-områder eller
funksjons-områder for
arter med ≥stor verdi.
Verneområder.

A

Lokaliteter med verdi B
til A. Utvalgte
Lokaliteter med verdi A.
naturtyper med verdi
Utvalgte naturtyper
B/C.
verdi A.
Funksjonsområder som
er regionalt viktige, og
for VU arter, NT arter
som er norske
ansvarsarter/ globalt
rødlistet.
Vassdrag/bestander av
"stor verdi" og viktige
vassdrag for ål.

Funksjonsområder som
er
nasjonalt/internasjonalt
viktige, og for CR arter,
EN/VU arter som er
norske ansvarsarter/
globalt rødlistet.
Vassdrag/bestander av
"svært stor verdi".

Jordressursklasse 2, og
klasse 1 med
driftstekniske
Jordressursklasse 1
begrensninger. Jorddekt
lettbrukt fulldyrket jord.
Spesielt viktig jakt/fiskeressurser (f.eks.
nasjonalt viktige
laksevassdrag).
Regionalt viktige
gyteområder for torsk.
Regional bruk. Særlig
viktige yngel- og
oppvekstområder.

Nasjonalt viktige
gyteområder for torsk.
Nasjonal bruk.
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VURDERING AV TILTAKETS PÅVIRKNING
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan en registrering påvirkes som følge av definerte tiltak.
Påvirkning vurderes i forhold til 0-alternativet. En vurderer her bare påvirkning av et ferdig etablert
tiltak. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden er beskrevet i et eget kapittel. Grad av påvirkning
vurderes etter en femdelt skala fra "forbedret" til "sterkt forringet" (se tabell 2):
Tabell 2. Grad av påvirkning i driftsfasen, og veiledende kriterier for å vurdere nivå av forringelse for
naturmangfold.
Grad av påvirkning
Sterkt forringet
Alvorlig varig forringelse.
Lang restaureringstid (>25
år)

Forringet
Middels alvorlig varig
forringelse. Middels
restaureringstid (>10 år)

Noe forringet
Mindre alvorlig varig
forringelse. Kort
restaureringstid (1-10 år)

Funksjonsområder for Naturtyper og
arter
geosteder
Splitter opp arealer og
bryter funksjon.
Blokkerer trekk/vandringsmuligheter.
Splitter opp arealer og
reduserer funksjon.
Svekker trekk/vandringsmuligheter.

Verneområder

Berører >50 % av areal,
eller viktigste del
ødelegges.

Forringelse i strid med
verneformål.

Berører 20-50 % av areal. Mindre påvirkning som
Viktigste del forringes
ikke er i strid med
ikke.
verneformålet.

Mindre alvorlig reduksjon
Berører en mindre viktig
av funksjon og trekkdel og <20 % av areal.
/vandringsmuligheter.

Ubetydelig påvirkning.
Ikke direkte arealinngrep.

Ubetydelig endring

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt

Forbedret

Styrker biologiske
Bedre tilstand ved
funksjoner. Gjenoppretter/
tilbakeføring til
skaper trekkopprinnelig natur.
/vandringsmuligheter.

Bedre tilstand ved
tilbakeføring til
opprinnelig natur.

VURDERING AV KONSEKVENS
Konsekvens av tiltaket er en vurdering av om
tiltaket vil føre til bedring eller forringelse.
Vurderingen av konsekvens gjøres ved å
sammenstille verdi og grad av påvirkning for
hver lokalitet (figur 2). Skalaen for
konsekvens går fra 4 minus (– – – –), som er
den mest alvorlige miljøskaden som kan
oppnås, til 4 pluss (+ + + +) som tilsvarer svært
stor verdiøkning.

Uten
betydning

0

Noe

–

Middels

––

Stor

–––

Svært
stor

––––

Ødelagt

Sterkt
forringet
Forringet

Noe
forringet

Ubetydelig
endring

Figur 2. Konsekvensvifta. Sammenstilling av
verdi langs x-aksen og grad av påvirkning
langs y-aksen (fra Vegdirektoratet 2018).

Forbedret

+ + +/ + + + +

+/++

For vurdering av konsekvens av tiltaket per fagtema og samlet finnes det et ekstra konsekvensnivå,
kritisk negativ konsekvens (– – – – –), som unntaksvis kan benyttes dersom en har flere registreringer
med stor negativ konsekvens for alternativet (tabell 3).
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Tabell 3. Kriterier for fastsettelse av konsekvens per fagtema og samlet.
Skala
Kritisk negativ konsekvens
(– – – – )
Svært stor negativ konsekvens
(– – – –)
Stor negativ konsekvens
(– – –)
Middels negativ konsekvens
(– –)
Noe negativ konsekvens
(–)
Ubetydelig konsekvens
(0)
Positiv konsekvens
(+ / + +)
Stor positiv konsekvens
(+ + + / + + + +)

Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert tiltak
Brukes unntaksvis dersom en har flere registreringer med svært stor negativ
konsekvens (– – – –).
Det finnes registreringer med svært stor konsekvens (– – – –), og typisk flere med
stor negativ konsekvens (– – –).
Typisk flere registreringer med stor negativ konsekvens (– – –).
Registreringer med middels negativ konsekvens (– –) dominerer. Høyere
konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete.
Registreringer har lave konsekvensgrader, typisk vil noe negativ konsekvens (–)
dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete.
Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (0alternativet).
Registreringer med negativ konsekvensgrad oppveies klart av registreringer med
positiv konsekvensgrad.
Kun ett eller få registreringer med lave negative konsekvensgrader, og disse
oppveies klart av registreringer med positiv konsekvens.

FELTUNDERSØKELSER
Området rundt Olden oppdrettsanlegg ble synfart 16. juli 2020. Synfaring av utfyllingsområdet og
innerst i Oldbukta ble utført fra land og vha. fridykking i sjø (figur 3). Området vest og nord for anlegget
ble synfart fra land.
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Figur 3. Oversikt over område synfart fra land og vha. fridykking.
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. I dette tilfellet omfatter
tiltaksområdet selve utfyllingsområdene og det området hvor det skal etableres nye bygg vest for
eksisterende anlegg (figur 4).
Influensområdet omfatter områder rundt tiltaksområdet som der tiltaket vil kunne ha en effekt. I
driftsfasen vil influensområdet i stor grad tilsvare tiltaksområdet. Utfyllinger kan endre strøm- og
bunnforhold et stykke utover selve utfyllingen. Tilsvarende vil støy og trafikk rundt nye bygninger
kunne ha innvirkning utover selve byggarealet. Det avgrenses derfor et influensområde i driftsfasen på
50 meter rundt planlagt tiltak på land og 100 meter rundt planlagt tiltak i sjø.
I anleggsfasen vil influensområdet kunne strekke seg over et større område enn i driftsfasen. Under
anleggsfasen ved utfyllinger vil en kunne få spredning av partikler og eventuelle sprengstoffrester over
et større område rundt utfyllingen. Støy og trykkbølger fra sprengningsarbeid på land vil kunne forstyrre
dyreliv i et større område under anleggsfasen. I anleggsfasen er det også økt trafikk til og fra
anleggsområdet. På land vil influensområdet kunne strekke seg til noen hundre meter fra tiltaksområdet,
mens i sjø vil influensområdet strekke seg så langt en kan vente spredning av partikler. I dette tilfellet
er det grunnet at tidevannsforskjellen vil kunne dra med seg partikler naturlig å inkludere et område ca.
200 m rundt tiltaket som en del av influensområdet. Influensområdet i anleggsfasen omfatter da
potensielt også naturmangfold som ikke blir påvirket ved ferdig etablert utvidelse.

Figur 4. Influensområdet til tiltaket (i driftsfasen).
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OMRÅDEBESKRIVELSE
Olden oppdrettsanlegg ligger ved Åfjorden i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Områdebeskrivelsen er
delt opp etter synfarte områder i figur 5.

Figur 5. Oversikt over beskrevne områder.
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1. SKOGHOLT VEST FOR ANLEGG
Vest for det nåværende anlegget og innenfor tiltaksområdet på land er det et parti med ung løvskog
(figur 6). Skogen er ca. 3 daa og domineres av rogn og bjørk. Det er også en del selje og enkelte unge
furu. Feltsjiktet er dominert av vendelrot i sørøstre del. Liljekonvall vokser tett i vestre del, sammen
med ulike moser og gress-arter, og noe gjerdevikke og marimjelle. Mot nord er feltsjiktet mer dominert
av gjøksyre, med spredte forekomster av jonsokblom. Storburkne, fugletelg, sløke og arter i arveslekten
vokser også spredt. Inn mot anlegget er det noe mer unge furu og innslag av stornesle. Det ble observert
vanlig forekommende fuglearter som bokfink og bjørkefink.

A

B

C

Figur 6. Ung løvskog vest for dagens anlegg. A: Skogen sett fra nordøst. B: Vendelrot var en av de
dominerende artene i feltsjiktet. C: Liljekonvall.
2. VIK LIKE NORD FOR ANLEGG
Viken bestod av stein- og grusstrand. Det var oppblomstring av grønnalger (Ulva sp.) og noe
slam/fettansamling ved siden av avløpsrøret (figur 7). Avløpsrøret hadde et par luftehull her, hvor det
kan lekke ut næringsholdig vann.

A

B

Figur 7. Vik nord for anlegg. A: Stein- og grusstrand. B: Ansamling av grønn- og brunalger ved
luftehull i avløpsrør.
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3. STRANDSONE MELLOM ANLEGG OG ELVEUTLØP
På bløtbunn i nedre del av strandsonen var det flekkvis forekomst av grisetang og blæretang (figur 8).
Bløtbunn går over i berg i deler av området, der det blant annet vokser sauetang og bitterbergknapp.
Ellers består øverste del av strandsonen av strandeng med salttolerante arter som strandkryp, fjæresauløk
og saltstarr. Strandeng går videre over i næringsrik eng, med soner av tiriltunge, gjerdevikke, mjødurt
og vendelrot.
Området er avgrenset som bløtbunnsområde i strandsonen og strandeng, men inngår i naturtypen
brakkvannsdelta (se figur 14).

A

B

C

Figur 8. Strandsone mellom anlegg og elveutløp. A: Bløtbunnsområde i strandsonen ved fjære. B:
Strandkryp. C: Bitterbergknapp på svaberg.
4. ELVEUTLØP
På flaten ytterst av elveutløpet ble fugleartene svartbak, gråmåke, tjeld og strandsnipe observert (figur
9). Selve elveutløpet er relativt dypt, med brakkvann godt innover i elven. Elvekanten er også bratt, noe
som gir relativt sett liten vekstsone i elvekanten. Høvringstang vokser i elveløpet. Ellers er det nokså
likt som ved sone 3, med strandeng som går over i næringsrik eng.
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B

A

Figur 9. Elveutløp. A: Gråmåke. B: Høvringstang i elvekant.
5. OLDELVA
Høvringstang vokser inntil ca. 200 m innover i elveløpet, og skrubbe ble observert enda lenger opp i
elveløpet. Langs elvebredden er det strandsumpvegetasjon med blant annet strandkryp og strandrør. Litt
opp fra elvebredden vokser arter som tiriltunge, mjødurt, jonsokblom, vendelrot, nyseryllik,
gjerdevikke, brennesle og ulike arvearter. Det vokser enkelte bjørk og selje langs elvebredden i nedre
del, lenger oppe vokser en del gråor, samt en osp. Noen av gressflatene i elvebredden hadde blitt benyttet
som hvileplass av dyr, ut fra størrelse på liggeplass kan det ha vært rådyr.
Oldelva er avgrenset som funksjonsområde for elvemusling. Oldelva er også habitat for laksefisk, og er
vurdert til "dårlig" tilstand for laks (www.vann-nett.no) grunnet fysiske endringer ved jordbrukstiltak.

A

B

C

Figur 10. Oldelva. A: Elvebredde sett mot elveutløp fra ca 100 m inn i elv. B: Nyseryllik i elvebredden.
C: Høvringstang vokser inntil 200 m inn i elveløpet.
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6. ANLEGGSOMRÅDE
Anleggsområdet bestod av konstruert bunn i form av steinutfylling, som gikk over i slakere sand, grusog steinbunn sublittoralt (figur 11). Ellers i strand- og sjøsone vokste grisetang, blæretang, Ulv asp.,
silkegrøndusk, vorteflik, krusflik, krusblekke og rødkluft flekkvis. I øvre sjølsone vokste sukkertare
flekkvis på stein, med martaum dypere ned. Det ble observert en laksefisk hvilende i sukkertare, trolig
en gytefisk. Rødspette og blåskjell var nokså vanlig. Det var et nokså tykt ferskvannslag i
vannoverflaten, og forholdsvis mye partikler i vannet, noe som gjorde reduserte sikten.

A

B

C

Figur 11. Anleggsområde. A: Konstruert bunn i strandsone. B: Rødspette, silkegrønndusk og
sukkertare. C: Sukkertare og Ulva sp.
7. BLØTBUNNSOMRÅDE I SØR
Det ble ikke observert ålegress eller østers i området, heller ikke rester av ålegras langs strandsone (figur
12). Ifølge en ansatt ved anlegget fryser hele bukten til vinterstid, og det er derfor ikke et godt egnet
habitat for østers. Langs sjøkanten var det strandeng med tilsvarende arter som ved sone 3, samt sauetang
på steiner. I strand- og sjøsone var det bløtbunn av finkornet sand. Det var mye fjæremakkhauger,
flekkvis forekomst av grisetang og spiraltang. Det ble observert mye strandsnegl, bernakeremittkreps,
rødspette, noen få rester av små sandskjell (Mya arenaria, VU), rester av hjerteskjell og levende Tapes
sp.
Området er avgrenset som bløtbunnsområde i strandsonen og strandeng (se figur 14).
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A

B

C

Figur 12. Bløtbunnsområde i sør. A: Oversiktsbilde over bløtbunnsområde. B: Strandeng langs
sjøkanten. C: Bernakeremittkreps.
8. INNMARK VEST FOR ANLEGGSOMRÅDE
Vest for anleggsområdet, rundt den unge løvskogen er det fulldyrka jord (https://kilden.nibio.no, figur
13).

Figur 13. Fulldyrka jord vest for anleggsområde.
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VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
VERNET NATUR
I Naturbase er det ingen verneområder registrert innenfor influensområdet til Olden oppdrettsanlegg.
Tema vernet natur blir derfor ikke diskutert videre i denne rapporten.
VIKTIGE NATURTYPER
I Naturbase (https://kart.naturbase.no) er det registrert to naturtyper som ligger delvis innenfor
influensområdet til tiltaket, Ytre Åfjorden (1 i figur 14) og Oldelvas os (3), henholdsvis sterke
tidevannsstrømmer (I02 etter DN håndbok 19:2007) og brakkvannsdelta (G07 etter DN håndbok
13:2007). Innenfor Oldelvas os (3) ble det også registrert bløtbunnsområder i strandsonen (I08) og
strandeng (G05), dette inkluderes som en del av naturtypelokaliteten. I tillegg er Oldelva (5) i Artskart
(https://artskart.artsdatabanken.no) registrert som et funksjonsområde for elvemusling (VU, sårbar).
Under feltarbeidet ble det også registrert et bløtbunnsområde i fjæresonen, Oldbukta (2), og en
strandeng, Oldbukta (4). Disse ligger utenfor influensområdet for driftsfasen, men er omtalt her ettersom
at det kan være negative virkninger tilknyttet disse naturtypene i anleggsfasen (se Konsekvens av
anleggsfase). Det er ikke avgrenset viktige naturtyper i tiltaksområdet på land gjennom denne
undersøkelsen.
Sjøområdet rundt Olden er avgrenset som naturtypen sterke tidevannsstrømmer, Ytre Åfjorden (1).
Sterke tidevannsstrømmer finner en hvor det er store tidevannsforskjeller, spesielt i trange sund,
fjordmunninger eller grunne terskler. Ytre Åfjorden (1) er i Naturbase avgrenset til hele Åfjorden, men
trolig bærer området rundt settefiskanlegget mindre preg av sterke strømmer enn for eksempel sundene
ut mot Lauvøyfjorden. Ytre Åfjorden (1) er i Naturbase kategorisert som viktig, og har stor verdi (figur
15).
Oldelvas os (3) er i Naturbase avgrenset til naturtypen brakkvannsdelta. Lokaliteten er grovt avgrenset.
Elvedelta kan tolkes mer som en landskapstype enn en naturtype, men behandles likt i denne
utredningen. Naturtypelokaliteten er i Naturbase vurdert som viktig, men beskrivelsen av lokaliteten er
mangelfull. På bakgrunn av undersøkelsene i forbindelse med denne rapporten er det gitt en utfyllende
naturtypebeskrivelse i vedlegg 1 og verdien vurderes fortsatt å være viktig (B). Oldelva munner ut i
Oldfjorden uten forgreininger av elven, og elveosen danner ikke et bredt delta med flere grunne elveløp.
Det er avsetninger av sediment, som tørrlegges ved lavvann opptil 200 m ut fra selve elvemunningen,
som tilsvarer naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen, samt strandeng langs høyeste flo i området.
Det er også brakkvann minst 200 m innover i elven. Oldelvas os (3) framstår ikke som svært typisk for
naturtypen, men området framstår som lite påvirket av inngrep, og er derfor vurdert til B (viktig), noe
som gir lokaliteten stor verdi.
Under feltundersøkelsen ble det i Oldbukta sør for anleggsområdet registrert et bløtbunnsområde i
strandsona med tilgrensende strandeng, Oldbukta (2/4). Bløtbunnsområder av denne størrelsen er nokså
vanlig i Trøndelag grunnet den store tidevannsforskjellen i området. Bløtbunnsområdet Oldbukta (2) er
derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi, se vedlegg 1). Strandengen Oldbukta (4) er nokså liten, med
en størrelse på knappe 3 daa, og det ble ikke observert rødlistede arter under synfaringen. Oldbukta (4)
er derfor også vurdert til lokalt viktig (C-verdi). Naturtypelokaliteter med c-verdi tilsvarer middels verdi
jf. tabell 1.
Areal innenfor influensområdet som ikke er avgrenset som viktige naturtyper eller er sterkt modifisert
er vurdert å ha noe verdi som hverdagsnatur med flora og fauna som er representativ for regionen.
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ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER
Funksjonsområdet for elvemusling, Oldelva (5), har svært stor verdi, grunnet elvemusling sin
rødlistevurdering (VU, sårbar) og at arten er en norsk ansvarsart i europeisk sammenheng. Oldelva (5)
er også funksjonsområde for vill laksefisk

Figur 14. Registrerte naturtyper i området rundt Olden oppdrettsanlegg.
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Figur 15. Registrerte naturverdier rundt Olden oppdrettsanlegg.

NATURRESSURSER
Ingen verdifulle naturressurser overlapper med influensområdet til tiltaket. Området vest for tiltaket er
ikke ressursvurdert i Norsk institutt for bioøkonomi sin karttjeneste (https://kilden.nibio.no). Noen
områder lenger sør er klassifisert i jordressursklasse 2 eller 3 med svært god eller god jordkvalitet. Trolig
er omkringliggende jordbruksland i jordressursklasse 2 uten driftstekniske begrensninger, og har dermed
stor verdi. Jordbruksområdet er likevel vurdert å ligge utenfor influensområdet til tiltaket både i driftsog anleggsfasene.
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OPPSUMMERING AV VERDIER
Det er registrert flere verdifulle naturtypelokaliteter i området rundt Olden oppdrettsanlegg (tabell 4),
der to lokaliteter med stor verdi, Ytre Åfjorden (1) og Oldelvas os (3), overlapper med influensområdet
i driftsfasen.
Tabell 4. Oversikt over registrerte verder innen fagtema naturmangfold og naturressurser i tiltaks- og
influensområdet.
Fagtema Lokalitet
Type
Størrelse Avstand Verdi
- Influensområdet Hverdagsnatur
0m
Noe
1 Ytre Åfjorden
Sterke tidevannsstrømmer
27123 daa 0 m
Stor
Natur- 2 Oldbukta
Bløtbunnsområde i strands.
13,6 daa 100 m Middels
mangfold 3 Oldelvas os
Brakkvannsdelta
77 daa
0m
Stor
4 Oldbukta
Strandeng
2,7 daa
60 m
Middels
5 Oldelva
Funksj.omr. elvemusling (VU)
50 daa
200 m Svært stor
NaturUten
- ressurser
betydning
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
0-ALTERNATIVET
0-alternativet er referansesituasjonen for området uten et eventuelt tiltak. 0-alternativet i dette tilfellet
tar utgangspunkt i at det ikke blir utført tiltak ved Olden oppdrettsanlegg.
Andre tiltak i området
Det er ikke kjent at det er andre planlagte tiltak i området.
0-alternativet medfører ubetydelig endring og ubetydelig konsekvens (0).

PÅVIRKNING
NATURMANGFOLD
Viktige naturtyper
Tiltaket er ikke ventet å påvirke de sterke tidevannsstrømmene Ytre Åfjorden (1) negativt (tabell 5).
Naturtypene innerst i Oldbukta ligger utenfor influensområdet for driftsfasen, og det er ikke ventet at
driftsfasen vil gi negativ påvirkning for Oldbukta (2/4).
Utfyllingene i sjø vil dekke til knapt 1 % av det avgrensete brakkvannsdeltaet, men i et område med
eksisterende utfylling og helt i randsonen til det avgrensete området. Det er derfor vurdert at
arealbeslaget i sjø vil kunne medføre noe til ubetydelig forringing for Oldelvas os (3).
Tiltaket vest for anlegget vil fullstendig ødelegge hverdagsnaturen i tiltaksområdet, spesifikt vil dette
medføre sterk forringing av den unge løvskogen. Tiltaket vil kunne medføre noe negativ konsekvens (–)
for hverdagsnaturen i tiltaksområdet.
Økologiske funksjonsområder for arter
Oldelva er vurdert å ligge utenfor influensområdet til tiltaket i driftsfasen, og tiltaket er derfor vurdert å
medføre ubetydelig endring for Oldelva (5).
NATURRESSURSER
Det er ikke ventet at tiltaket vil påvirke noen naturressurser negativt.

KONSEKVENS PER FAGTEMA
NATURMANGFALD
De negative påvirkningene av tiltaket er tilknyttet arealbeslag (tabell 5). Med ubetydelig endring er
tiltaket vurdert å gi ubetydelig konsekvens (0) for Ytre Åfjorden (1), Oldbukta (2/4) og Oldelva (5). Med
stor verdi og noe til ubetydelig forringing) er tiltaket vurdert å kunne medføre noe til ubetydelig
konsekvens (–/0) for Oldelvas os (3). Med noe verdi og sterk forringing for hverdagsnaturen, er tiltaket
vurdert å kunne medføre noe negativ konsekvens (–) for hverdagsnaturen i tiltaksområdet.
Samlet konsekvens for tema naturmangfold er dermed vurdert til noe negativ (–).
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NATURRESSURSAR
Samlet konsekvens for naturressurser er vurdert til ubetydelig (0).
Tabell 5. Oppsummering av registrerte verdier, tiltakets påvirkning og konsekvens for naturmangfold
og naturressurser.
Fagtema

Lokalitet
- Influensområdet
1 Ytre Åfjorden
2 Oldbukta
Natur- 3 Oldelvas os
mangfold
4 Oldbukta
5 Oldelva
Naturmangfold samlet
Natur- ressurser

Verdi
Noe
Stor
Middels
Stor
Middels
Svært stor

Type påvirkning
Arealbeslag
Ingen
Ingen
Arealbeslag
Ingen
Ingen

Uten
betydning

Ingen

Påvirkning
Konsekvens
Sterkt forringet
–
Ubetydelig endring
0
Ubetydelig endring
0
Noe-ubet. forringet
–/0
Ubetydelig endring
0
Ubetydelig endring
0
–
Ubetydelig endring

Naturressurser samlet

0
0

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller
vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10. Planlagt utviding av anleggsareal er relativt liten, og det
er ikke ventet spesiell økning i belastning på økosystemet i området.
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KONSEKVENS AV ANLEGGSFASE
Anleggsfasen er fasen hvor selve anleggsarbeidet pågår. Anleggsfasen pågår normalt over en relativt
kort tidsperiode. Påvirkninger fra anleggsfasen kan være økt støy og forstyrring både fra økt trafikk til
og fra anleggsområdet og fra selve anleggsarbeidet, avrenning og spredning i sjø av partikler og
eventuelle sprengstoffrester, spredning av stedegne miljøgifter i sediment eller spredning av partikler
og sprengstoffrester fra utfyllingsarbeidet. Sprengstoffrester inkluderer også forsøpling, f.eks.
plastavfall fra sprengladninger. Influensområdet for anleggsfasen vil være større enn influensområdet
for driftsfasen, og omfatter potensielt også naturmangfold som ikke blir påvirket av under driftsfasen
(se Avgrensning av tiltaks- og influensområdet).
Utfyllingsområdet ble friskmeldt med hensyn til miljøgifter i 2019 (Tverberg & Økland 2019), og det
er derfor lav risiko for at det spres stedegne miljøgifter under arbeidet med utfylling.
Det er sporadisk støy og trafikk i området fra før i forbindelse med eksisterende småbåthavn og
nåværende drift av oppdrettsanlegget. Anleggsarbeidet vil føre til ytterligere økning i støynivå i en
periode, og sprengningsarbeid vil gi korte støt av svært høyt støynivå. Økning i støy, og spesielt
sprengningsarbeid vil forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og yngleperioder om våren. Fugl som
oppholder seg, eller driver matsøk i bløtbunnsområdene vil kunne bli skremt bort i perioder. Perioden
med støy vil være relativt kort, og fugl vil mest trolig raskt komme tilbake til området. En kan ikke
utelukke at inn- eller utvandrende laksefisk i Oldelva kan bli skremt av aktivitet i anleggsfasen, og nøling
under utvandring vil i verste fall kunne føre til litt høyere predasjonsrisiko. Trolig er påvirkningen
likevel liten.
Avrenning av partikler fra land og oppvirvling av partikler ved utfylling vil kunne gi økt turbiditet i
vannet i perioder og sedimentere på alger i sjø, noe som vil redusere lystilgang for alger. Det er nokså
høyt partikkelinnhold i vannet i Oldbukta naturlig, grunnet Oldelva og tidevannsendringer. Økning i
turbiditet og sedimentering vil trolig derfor relativt sett være noe mindre her enn en kan få ved utfyllinger
i andre områder. Finstoff/steinstøv og partikler fra sprengsteinmasser kan også være kantete/spisse og
ha negativ påvirkning på fisk ved å gi irritasjon eller skader på gjeller og vev.
Sprengstoffrester kan inneholde ammoniumnitrat, som ved store mengder kan danne giftige
konsentrasjoner av ammonium og ammoniakk. Mest trolig fortynnes ammoniumnitrat-restene raskt til
ufarlige konsentrasjoner i Oldbukta. Tilførsler av ammoniumnitrat vil også kunne gi midlertidig
gjødsling av sjø i form av nitrat/nitritt, men trolig er det relativt høye tilførsler av nitrogenforbindelser
fra landbruk i området.
Anleggsfasen vil foregå i et begrenset tidsrom, og de ulike påvirkningsfaktorene er vurdert å midlertidig
kunne gi noe til ubetydelig negativ påvirkning på naturmangfoldet i Oldbukta. Samlet konsekvens av
anleggsfasen er vurdert til noe negativ (–).
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AVBØTENDE TILTAK
Nedenfor er det beskrevet tiltak som har som formål å minimere de negative konsekvensene og virke
avbøtende med hensyn til naturmangfold ved utførelse av tiltaket (jf. naturmangfoldloven § 11).
Sprengningsarbeid anbefales å utføres utenom smoltutvandringen på våren (april-mai), som også er
hekkeperiode for en rekke fuglearter. Det vil være hensiktsmessig å utføre anleggsarbeidet mest mulig
sammenhengende, for å begrense periode med forstyrring og støy.

USIKKERHET
Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer og så vurdering av
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det blir tatt en avgjørelse uten at det
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken påvirkning tiltaket kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir det dersom det foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).
KUNNSKAPSGRUNNLAG
Kunnskapsgrunnlag er vurdert som godt (tabell 6). Kunnskapsgrunnlaget er både kunnskap om arter
sin bestandssituasjon, naturtyper sin utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger (jf.
Naturmangfoldloven § 8).
Tabell 6. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata (etter Brodtkorb og Selboe 2007).
Klasse
Beskrivelse
0
Ingen data
1
Mangelfullt datagrunnlag
2
Middels datagrunnlag
3
Godt datagrunnlag
TILTAKET
Det er knyttet lite usikkerhet til tiltaksplanene og hva som skjer i anleggs- og driftsfasen.
VURDERING AV VERDI
Verdivurderingen er basert på foreliggende informasjon og feltundersøkelser. Feltundersøkelsene ble
utført i vekstsesongen både på land og i sjø, og det var i stor grad mulig å få oversikt over det biologiske
mangfoldet i tiltaks- og influensområdet.
Brakkvannsdeltaet Oldelvas os (3) var mangelfullt beskrevet før feltundersøkelsene, og etter krav fra
fylkesmannen ble det under feltundersøkelsene fokusert spesielt på denne lokaliteten. Avgrensingen av
sterke tidevannsstrømmer, Ytre Åfjorden (1), synes å omfatte et større areal enn hvor en vil forvente at
tidevannsstrømmene virkelig er sterke. Det er derfor lite trolig at verdisettingen er underestimert for
denne lokaliteten.
VURDERING AV KONSEKVENS
I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og
mangfoldet sin verdi ofte være bedre enn kunnskapen om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke
forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon av både verdi og påvirkning, vil usikkerhet i
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enten verdigrunnlag eller i årsakssammenheng for påvirkning slå ulikt ut. Konsekvensviften vist til i
figur 2 medfører at det for biologisk mangfold med liten verdi kan tolereres mye større usikkerhet i grad
av påvirkning, fordi dette i svært liten grad vil gi utslag i variasjon av konsekvens.
Ettersom tiltaket relativt sett er så lite, er det vurdert at det er lite usikkerhet tilknyttet vurderingen av
konsekvens.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Det er vurdert å ikke være behov for ytterligere undersøkelser eller overvåkning av naturmangfoldet i
forbindelse med dette tiltaket.
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VEDLEGG
Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser.
OLDELVAS OS – OPPDATERT BESKRIVELSE
Naturtype (DN):

G07 - Brakkvannsdelta

Utforming (DN):

–

Verdi (DN):

B (viktig)

Registreringsdato:

16.07.2020

Nøyaktighetsklasse:

3 (20-50 m)

Verdigrunnlag:

Et lite elvedelta uten forgreining av elveløp. Brakkvann inntil ca 200 m inn i
elveløpet. Relativt lite påvirket av menneskelig utbygging. Et relativt stort
område med bløtbunn som tørrlegges ved fjære og med tilgrensende strandeng.

Innledning:

Lokaliteten er skildret av Joar Tverberg på bakgrunn av eget feltarbeid den 16.
juli 2020. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Olden Oppdrett AS i
forbindelse med reguleringsplan.

Beliggenhet og
naturgrunnlag:

Lokaliteten ligger i Oldbukta, Oldfjorden, i Ørland kommune i Sør-Trøndelag.
Lokaliteten er avgrenset fra ca. 200 m inn i Oldelva til ca. 200 m ut fra selve
elveutløpet. Bunn består av finkornet sand med noe grus og steiner. Området
er omringet av fulldyrket mark og innlandsbeite.

Naturtyper,
utforminger og
vegetasjonstyper:

Elvedelta (G07) etter DN-håndbok 13:2007. Innenfor lokaliteten er det større
areal av bløtbunnsområde i strandsona (I08) etter DN-håndbok 19:2007, og
langs strandlinjen strandeng (G05) etter DN-håndbok 13:2007.

Artsmangfold:

Vanlig forekommende arter for naturtypene ble observert. Høvringstang
(Fucus ceranoides) var vanlig i brakkvannsområder. Grisetang (Ascophyllum
nodosum) og blæretang (Fucus vesiculosus) forekommer flekkvis på bløtbunn
i sjø. Strandeng med salttolerante arter som strandkryp (Lysimachia maritima),
fjæresauløk (Triglochin maritima) og saltstarr (Carex ×vacillans). Mulig
habitat for rødlistete pusleplanter, men ingen ble observert under
feltundersøkelsene.

Bruk, tilstand og
påvirkning:

Trolig høy næringstilgang fra omkringliggende jordbruksland, og lokaliteten
er omringet av næringskrevende plantearter. Mulig også næringspåvirkning fra
nærliggende landbasert oppdrett. Lite påvirkning av tekniske inngrep.

Fremmedarter:

Ingen observert.

Skjøtsel og hensyn:

Fysiske inngrep kan ha negativ påvirkning på naturtypelokaliteten.

Del av helhetlig
landskap:

–

Kommune:

5015 (Ørland kommune)
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OLDBUKTA
Naturtype (DN):

I08 - Bløtbunnsområde

Utforming (DN):

I0802

Verdi (DN)

C (lokalt viktig)

Registreringsdato:

16.07.2020

Nøyaktighetsklasse:

3 (20-50 m)

Verdigrunnlag:

Bløtbunnsområde i strandsonen som tørrlegges ved fjære sjø, med tilgrensende
strandeng. Bløtbunnsområder av denne størrelsen er nokså vanlig i Trøndelag.
Lite påvirket av utbygging.

Innledning:

Lokaliteten er skildret av Joar Tverberg på bakgrunn av eget feltarbeid den 16.
juli 2020. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Olden Oppdrett AS i
forbindelse med reguleringsplan.

Beliggenhet og
naturgrunnlag:

Lokaliteten ligger innerst i Oldbukta, Oldfjorden, i Ørland kommune i SørTrøndelag. Bunn i området består av finkornet sand med noe grus og steiner.
Området er omringet av fulldyrket mark og innlandsbeite.

Naturtyper,
utforminger og
vegetasjonstyper:

Bløtbunnsområde i strandsona (I08) med utforming strandflater av
mudderblandet sand med skjell og sandmark med spredt vegetasjon av tang på
stein (I0802) etter DN-håndbok 19:2007.

Artsmangfold:

Mye hauger fra fjæremakk (Arenicola), flekkvis forekomst av grisetang
(Ascophyllum nodosum) og spiraltang (Fucus spiralis). Mye strandsnegl
(Littorina sp.) bernakeremittkreps (Pagarus bernhardus) og rødspette
(Pleuronectes platessa). Rester av hjerteskjell (Cardiidae) vanlig, og levende
Tapes sp. observert. Også noen få rester av døde små sandskjell (Mya arenaria,
VU).

Bruk, tilstand og
påvirkning:

Trolig høy næringstilgang fra omkringliggende jordbruksland, mulig også
næringspåvirkning fra nærliggende landbasert oppdrett. Lite påvirkning av
tekniske inngrep. Området fryser til vinterstid.

Fremmedarter:

Ingen observert.

Skjøtsel og hensyn:

Fysiske inngrep kan ha negativ påvirkning på naturtypelokaliteten.

Del av helhetlig
landskap:

–

Kommune:

5015 (Ørland kommune)
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OLDBUKTA
Naturtype (DN):

G05 - Strandeng

Utforming (DN):

G0506

Verdi (DN)

C (lokalt viktig)

Registreringsdato:

16.07.2020

Nøyaktighetsklasse:

3 (20-50 m)

Verdigrunnlag:

Liten strandeng som grenser til et bløtbunnsområde i strandsonen og til
fulldyrket mark/innmarksbeite.

Innledning:

Lokaliteten er skildret av Joar Tverberg på bakgrunn av eget feltarbeid den 16.
juli 2020. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Olden Oppdrett AS i
forbindelse med reguleringsplan.

Beliggenhet og
naturgrunnlag:

Lokaliteten ligger innerst i Oldbukta, Oldfjorden, i Ørland kommune i SørTrøndelag. Området er omringet av fulldyrket mark og innlandsbeite.

Naturtyper,
utforminger og
vegetasjonstyper:

Strandeng (05) med utforming strandeng-forstrand/panne
Tilsynelatende ikke benyttet til slått eller beite.

Artsmangfold:

Salttolerante arter som strandkryp (Lysimachia maritima), fjæresauløk
(Triglochin maritima) og saltstarr (Carex ×vacillans) dominerer. Rødlistete
planter ble ikke observert.

Bruk, tilstand og
påvirkning:

Trolig høy næringstilgang fra omkringliggende jordbruksland, og lokaliteten
er omringet av næringskrevende plantearter. Mulig også næringspåvirkning fra
nærliggende landbasert oppdrett. Lite påvirkning av tekniske inngrep. Trolig
ikke beitet eller slått.

Fremmedarter:

Ingen observert.

Skjøtsel og hensyn:

Fysiske inngrep kan ha negativ påvirkning på naturtypelokaliteten.

Del av helhetlig
landskap:

–

Kommune:

5015 (Ørland kommune)
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