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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på vegne av Malvik kommune utført en tilstandsvurdering av to 

ålegrasenger, Saksvikbukta og Midtsanden, samt av to fjærestasjoner i Saksvikbukta. Saksvikbukta er 

resipient for renset kommunalt avløpsvann, og det er planer om å bygge nytt renseanlegg med høyere 

kapasitet. Det er ønske om en tilstandsvurdering i samband med dette. Ved Midtsanden er det planer om 

etablering av en brygge, og er i den forbindelse ønsket en nøyaktig avgrensing av naturtypen. 

Feltarbeidet ble utført av Mette Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, den 29. september 2020. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Malvik kommune ved Tom A. Havnes og Asplan Viak ved Ingrid 

Hjorth for oppdraget. 

 

Bergen, 7. desember 2020 
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SAMMENDRAG 

Tverberg, J. 2020. Tilstandsvurdering av ålegraseng og fjæresone i Malvik kommune 2020. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 3255, 19 sider, ISBN 978-82-8308-776-5. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Malvik kommune utført en tilstandsvurdering av en 

ålegraseng og to fjærestasjoner i Saksvikbukta og en ålegraseng ved Midtsanden. Feltarbeidet ble utført 

den 29. september 2020, innenfor vekstsesongen for ålegras og makroalger.  

 

Saksvikbukta ligger vest i Malvik kommune, i vannforekomsten Lade – Midtsanden. Renseanlegget ved 

Saksvikbukta har utslippspunkt omtrent 300 m fra land. Midtsanden ligger vest for Hommelvik, på 

grensen mellom vannforekomstene Lade – Midtsanden og Stjørdalsfjorden. Både Lade – Midtsanden 

og Stjørdalsfjorden er i www.vann-nett.no vurdert å ha god økologisk tilstand. 

 

Tilstandsvurdering for ålegraseng følger veileder 02:2018, men indeksen er ikke utviklet for denne 

vannregionen. En har derfor benyttet utregning for vannregion Nordsjøen nord, men vil vektlegge 

faglige vurderinger over indeksberegning. Fjæresonekartlegging følger veileder 02:2018, og er utført 

akkreditert. 

 

Ved Saksvikbukta ble det avgrenset en ålegraseng på omtrent 19,3 daa. Engen var flekkvis tett til tett, 

med beskjeden høyde på rundt 0,7 m og lite begroing. Justert for sjøkartnull var nedre voksedyp for 

engen så grunt som 0,3 m dyp. En må imidlertid være oppmerksom på at de store tidevannsforskjellene 

i Trøndelag medfører at vannstanden kun er så lav som sjøkartnull i korte perioder. Engen hadde en 

indeks innen moderat tilstand grunnet nedre voksedyp, men framstod som i bedre tilstand enn dette med 

friske planter med lite begroing, og er vurdert til god tilstand. 

 

Ved Midtsanden var det i Naturbase avgrenset en ålegraseng på ca 64 daa basert på punktmålinger og 

modellering/foto. Ved feltundersøkelsene ble det avgrenset to områder med ålegress med et samlet areal 

på 7 daa. Det kan være potensial for større eng ved Midtsanden, men vi vurderer det som lite sannsynlig 

at engen kan nå den totale størrelsen avgrenset i Naturbase. Engen hadde høyde på inntil 1 m, lite 

begroingsalger og et noe dypere voksedyp enn ved Saksvikbukta. Indeks for engen havnet innen moderat 

tilstand grunnet nedre voksedyp, men framstod som frisk og upåvirket, og i god tilstand. Området består 

i dag mindre av eng, og mer som flekker av ålegras. 

 

De to fjærestasjonene i Saksviksbukta havnet i tilstandsklasse god med fjæresoneindeks på ca. 0,77, og 

framstod begge som nokså artsrike og friske. Dekningsgrad av grønnalger var moderat høy, men dette 

er ikke uvanlig i beskyttete fjorder. Den rødlistete rødalgen Ceramium deslongchampsii (EN, sterkt 

truet) ble funnet på begge fjærestasjoner. Arten ble funnet med ett individ på stasjon S1, mens den var 

mer vanlig på stasjon S2. Arten er dårlig kjent, og i Norsk rødliste for arter er utbredelsen begrenset til 

Hordaland. Rådgivende Biologer AS har registrert arten også i Rogaland, og det er mulig arten er mer 

vanlig nær elveutløp som ved Vikhammer. 

http://www.vann-nett.no/
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Malvik kommune ligger mellom Trøndheim og Stjørdal i Trøndelag fylke, på sørsiden av Strindfjorden. 

To områder ble undersøkt, Saksvikbukta og Midtsanden (figur 1). Saksviksbukta ligger vest i Malvik 

kommune, mellom Saksvikodden og Vikhammer, i vannforekomsten Lade – Midtsanden som er 

kategorisert med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand (https://vann-nett.no). Renseanlegget 

ved Saksvik har kapasitet på 5500 pe, og har utslippspunkt omtrent 300 m fra land. Midtsanden ligger 

mellom Midtsandneset og Stavodden, vest for Hommelvik på grensen mellom vannforekomstene Lade 

– Midtsanden og Stjørdalsfjorden, som begge har god økologisk tilstand.  
 

 

Figur 1. Oversikt over undersøkt område i Malvik kommune. Avgrensing ved Saksvikbukta er avgrenset 

område med ålegras fra konkurransebeskrivelsen, mens ålegraseng ved Midtsanden er eksisterende 

avgrensning i Naturbase. Utslippspunkt for renseanlegg med kapasitet på 5500 pe er vist. 

https://vann-nett.no/
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 

ÅLEGRASKARTLEGGING 

Feltundersøkelsene ble utført den 29. september 2020 av Mette Eilertsen, Rådgivende Biologer AS. 

 

Kartlegging og tilstandsvurdering av ålegrasenger ved Saksvikbukta og Midtsanden ble utført ved hjelp 

av drop-kamera utviklet av Updown AS fra båt. En benyttet båt fra Malvik med Magne Auren som 

skipper. Engenes ytterpunkter ble registrert ved hjelp av håndholdt GPS fra Garmin og innebygget GPS 

i monitoren til drop-kameraet. Engenes areal ble beregnet utfra avgrensning gjort med GPS. Veksthøyde 

og voksedyp ble målt ved hjelp av dybdesensor og altimeter i undervannskamera, og voksedyp korrigert 

i forhold til sjøkartnull. Oppmåling ble utført etter veileder 02:2018, som skisserer at en krysser 

ålegrasengen i "sikk-sakk" eller transekt og måler for parameter 1-4 om lag 5–10 ganger per ålegraseng: 

 

Følgende fem parametere ble undersøkt: 

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

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

2. Tetthet: Dekningsgraden til ålegras  

3. Begroing: Andelen begroingsalger. 

4. Høyde på eng: Høyeste registrerte høyde 

5. Utbredelse: Arealet til ålegrasengen. 

 

Høyde på eng og utbredelse er tilleggsregistreringer som ikke benyttes i utregning av ålegrasindeks. 

Malvik kommune ligger i kystregion Norskehavet sør (H), og tilstandsberegning etter veileder 02:2018 

er ikke utviklet for denne regionen. En benyttet grunnlag for kystregion Nordsjøen nord (M) for å gi en 

tilstandsklassifisering for ålegrasengen i Saksvikbukta etter metodikk under, men faglig skjønn ble 

vektlagt. Vannforekomsten Lade – Midtsanden (Saksvikbukta) er av typen beskyttet fjord/kyst (3) mens 

vannforekomsten Stjørdalsfjorden (Midtsanden) er av typen ferskvannspåvirket fjord (4). De to 

vanntypene har samme referanse- og grenseverdier etter veileder 02:2018, og for ålegras i M3/4 gjelder 

følgende poengsetting (tabell 1): 

Tabell 1. Poenggivning for parameterne tetthet på eng, mengde begroingsalger og nedre voksedyp for 

M3 – Nordsjøen nord, beskyttet fjord/kyst. 

Poeng 4 (referanse) 3 2 1 

Tetthet på eng Tett eng Flekkvis tett eng Spredte planter Enkeltfunn 

Mengde av 

begroingsalger  

Lite til ingen 

forekomst 

Spredt forekomst 

(<15 % trådformete 

alger) 

Vanlig forekomst 

(15–50 % 

trådformete alger) 

Dominerende 

forekomst (>50 % 

trådformete alger) 
     

Poeng Referanse 5 4 3 2 1 0 

Nedre 

voksedyp 
7 m >7 m >6 m >4 m >3 m >1 m >0 m 

 

 

Poeng fra (tabell 1) benyttes for å beregne ålegrasindeks etter formelen: 

 

𝐸𝑄𝑅 = {[
0,5 × 𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑘𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑣. 𝑔.
] + [

0,3 × 𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡

𝑅𝑒𝑓. 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡
] + [

0,2 × 𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑓. 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑔
]} 

 

Tilstandsklassifisering er basert på EQR etter tabell 2. 
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Tabell 2. Oversikt over EQR-verdi for de ulike tilstandsklasser (fra veileder 02:2018). 

Tilstandsklasse Svært dårlig Dårlig Moderat God Svært god 

EQR 0–0,20 0,20–0,40 0,40–0,60 0,60–0,80 0,80–1 

 

 

FJÆRESAMFUNN 

Kartlegging og prøvetaking av fastsittende makroalger ved to utvalgte fjærestasjoner i Saksviksbukta 

ble utført etter metoden for multimetrisk indeks/fjæresamfunn RSLA etter veileder 02:2018. 

Fjæresoneindeksen er basert på den fysiske beskrivelsen og artssammensetningen i fjæresonen. På 

prøvedagen var det lett skydekke, flau vind til bris, 0,5 m bølgehøyde og middels til gode lysforhold 

med 2-4 m sikt i sjøen. Rådgivende Biologer AS utfører fjæresoneundersøkelser akkreditert (se 

Kvalitetsoversikt på side 2). 

 

PRØVESTASJONER 

Stasjonsplasseringen i en vannforekomst skal være mest mulig lik med omsyn på helningsgrad i fjæren, 

himmelretning, eksponeringsgrad og strøm, jf. Veileder 02:2018. Stasjonene ble plassert vest og øst for 

utslippspunktet, med avstander på 410–430 m til utslippspunktet til renseanlegget, for å kunne fange 

opp om det er ulik grad av påvirkning i de ulike retningene (figur 1, tabell 3). Stasjonene har derfor ulik 

himmelretning, men hellingsgrad og eksponeringsgrad framstod som nokså lik for stasjonene. 

Tabell 3. Stasjonsnavn, planlagt posisjon (WGS 84), himmelretning og omtrentlig avstand til 

utslippspunkt. 

Stasjon Posisjon nord Posisjon øst Himmelretning Avstand fra avløp 

S1 – Saksvikodden 63°26,487' 10°36,457 ØNØ 410 m 

S2 – Vikhammer 63°26,383' 10°37,458' NNV 430 m 

 

Et avgrenset område på ca. 10 m langs fjæresonen ble kartlagt fra øvre strandsone til øvre sjøsone. 

Habitat i fjæren og fysiske forhold ble beskrevet ved hjelp av stasjonsskjema fra veileder 02:2018 (se 

vedlegg 2), deretter ble forekomster og dekningsgrad av makroalger og fauna estimert etter en 

semikvantitativ skala fra 1 til 6. Denne skalaen ble revidert i 2011, men er ikke ved dags dato inkorporert 

i utregning av multimetrisk indeks. For selve utregningen må en derfor regne om til en skala fra 1 til 4 

(tabell 4) etter veileder 02:2018. Arter en ikke kunne identifisere i felt ble fiksert med formalin i bokser 

merket med stasjonsnavn, dato og prøvested og tatt med til laboratoriet for nærmere bestemmelse. 

Tabell 4. Skala brukt i sammenheng med semikvantitativ kartlegging av dekningsgrad og forekomst av 

fastsittende makroalger er delt inn i seks klasser etter veileder 02:2018 og har et høyere detaljnivå enn 

skalaen som ble benyttet til utregning av fjæresoneindeks. 

% dekningsgrad Skala for kartlegging Skala for indeksberegning 

Enkeltfunn 1 1 

0-5 2 2 

5-25 3 

25-50 4 3 

50-75 5 

75-100 6 4 
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VURDERING ETTER VEILEDER 02:2018 

Vannforekomsten Lade – Midtsanden ligger i vannregionen Norskehavet sør (H) og er kategorisert som 

vanntypen beskyttet fjord/kyst (3), og beregning av økologisk tilstand til fjæresamfunnet er vurdert etter 

RSLA 3H i veileder 02:2018 (tabell 5). 

Tabell 5. Oversikt over kvalitetselement som inngår i multimetrisk indeks av makroalgesamfunn for 

RSLA3 – Beskyttet fjord/kyst i region H: Norskehavet sør. 

Fjæresoneindeks Økologiske statusklasser basert på observert verdi av indeks 

Parametere Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Normalisert artsantall 30-65 20-30 12-20 4-12 0-4 

% andel grønnalgearter 0-20 20-25 25-30 30-36 36-100 

% andel brunalgearter 40-100 30-40 20-30 10-20 0-10 

% andel rødalgearter 40-100 30-40 21-30 10-21 0-10 

ESG1/ESG2 1-1,5 0,7-1 0,4-0,7 0,2-0,4 0-0,2 

% andel opportunister <25 25-32 32-40 40-50 50-100 

Sum grønnalger  1-14 14-28 28-45 45-90 90-300 

Sum brunalger 120-300 60-120 30-60 15-30 0-15 

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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RESULTAT 

ÅLEGRAS 

SAVIKSBUKTA 

I Saksvikbukta ble det avgrenset en ålegraseng på omtrent 19,3 daa (figur 2 og 4). Engen framstod som 

flekkvis tett til tett med lite begroingsalger (tabell 6). Engen hadde ikke spesielt høy veksthøyde, med 

0,7 m som generell høyde på ålegrasengen. Plantene stod riktignok ikke rett opp i vannsøylen, og reell 

lengde for enkeltplantene er høyere. Ålegrasenger er habitat for mange arter, og danner et 

tredimensjonalt område som har funksjon som skjul eller matsøk. Høyden engen danner som habitat er 

derfor det som vektlegges, heller enn de individuelle lengdene på planter. Korrigert for sjøkartnull er 

nedre voksegrense for engen beregnet til 0,3 m dyp, med enkeltplanter ned til 1,5 m dyp. Ved 

undersøkelsestidspunktet var engen på ca. 2,9 m dyp, men ifølge https://sehavniva.no var vannstanden 

på tidspunktet 2,6 m over sjøkartnull. En bør være oppmerksom på at det er store tidevannsforskjeller i 

Trøndelag, og det er nokså korte perioder at vannstanden er så lav om sjøkartnull. Nedre voksedyp 

korrigert for sjøkartnull vil derfor kunne antyde at engen vokser grunnere enn det som er realiteten det 

meste av året. 

 

Basert på de målte parameterne, og metodikk for Nordsjøen nord i veileder 02:2018, havnet 

ålegrasengen ved Saksvikbukta innenfor tilstandsklasse "moderat" (tabell 6). Dette skyldes primært 

nedre voksedyp, som korrigert til sjøkartnull ble svært grunt. Engen består av relativt små planter, men 

framstod som relativt tett og mengde begroingsalger tilsa ikke at engen var utsatt for eutrofiering, dvs. 

forhøyde konsentrasjoner av næringsstoff. Samlet vurderer en derfor at engen likevel har "god" tilstand. 

 

 

Figur 2. Bilder av ålegraseng i Saksvikbukta. 

  

https://sehavniva.no/
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MIDTSANDEN 

Ålegrasengen ved Midtsanden er i Naturbase avgrenset til et areal på 64 daa basert på punktdata, 

modellering og foto. Feltundersøkelsen utført i 2020 viste en helt annen utbredelse av ålegrasengen enn 

avgrenset i Naturbase (figur 3 og 4). Under feltundersøkelsen ble det avgrenset to små områder med 

ålegras, hvor det ene lå midt i og det andre lå i østre ende av modellert avgrensning, og med et totalt 

areal på omtrent 7 daa. I området ellers var det mye tare og sagtang, og store deler av området framstod 

som noe for eksponert for ålegras. Områdene med ålegras virket å være i mer beskyttete partier, gjerne 

noe skjermet av tarevekst i området utenfor. Det kan være potensial for større ålegraseng ved 

Midtsanden, med passende substrat innenfor store deler av avgrensingen i Naturbase, men basert på 

ålegrasets nåværende utbredelse, nåværende algevekst i området og lokalitetens eksponeringsgrad 

vurderer vi det som lite sannsynlig at engen når denne størrelsen. 

 

Deler av engen hadde noe større veksthøyde enn ved Saksvikbukta, med opptil 1 m høyde. Engen 

framstod som mer flekkvis, og det var lite begroing også ved Midtsanden. Nedre voksedyp var noe 

dypere, men fortsatt begrenset til grunne områder. Basert på de målte parameterne, og metodikk for 

Nordsjøen nord i veileder 02:2018, havnet ålegrasengen ved Midtsanden innenfor tilstandsklasse 

"moderat" (tabell 6), av samme grunn som ved Saksvikbukta. Engen bar lite preg på eutrofiering og 

plantene så friske ut, og framstod i "god" tilstand. Området ved Midtsanden består i dag i mindre grad 

av en eng, og mer som flekker av ålegras 

 

 

Figur 3. Bilder av ålegraseng og tareforekomst ved Midtsanden. 

  



 

Rådgivende Biologer AS 11 Rapport 3255 

Tabell 6. Oversikt over registrerte parametere for ålegrasengene ved Saksvikbukta og Midtsanden i 

september 2020. Nedre voksedyp for enkeltplanter er vist i parentes. 

Lokalitet 
Nedre 

voksegrense 
Tetthet Høyde Begroing EQR 

Tilstand 

EQR 

Tilstand 

faglig 

vurdering 

Saksvikbukta 
0,3 (1,5) 

± 0,4 m 

3-4  

(flekkvis til tett) 
0,7 m 

4 

(lite) 
0,48 Moderat God 

Øst for 

Midtsanden 

1,0 (1,5) 

± 0,3 m 

3  

(flekkvis tett) 
1,0 m 

4 

(lite) 
0,50 Moderat God 

 

 

Figur 4. Avgrensning av ålegrasenger ved Saksvikbukta og Midsanden basert på feltundersøkelser i 

september 2020. 
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FJÆRESAMFUNN 

S1 – SAKSVIKODDEN 

Fjærestasjon S1 ved Saksvikodden bestod av oppsprukket fjell med moderat hellingsgrad. Dominerende 

vegetasjonssoner ble dannet av blæretang (Fucus vesiculosus) øverst i en 4-5 m bred sone, etterfulgt av 

3-4 m med sagtang (F. serratus) før stortare (Laminaria hyperborea) overtok videre ned i sjøsonen. 

Lavarten marebek (Hydropunctaria maura) dekket berget i sprutsonen. Det var noen enkeltindivid av 

sauetang (Pelvetia canaliculata) i sprekker og kløfter høyt i strandsonen. I blæretangbeltet var det 

spredte forekomster av fjærerur (Semibalanus balanoides), flekkvis fjæreblod (Hildenbrandia rubra) 

og grønske Ulva sp. Vorteflik (Mastocarpus stellatus) og rekeklo (Ceramium spp.) forekom flekkvis, 

spesielt i små pytter. I sagtangbeltet var det relativt lite undervegetasjon, annet enn skorpeformende 

rødalger, men med enkelte forekomster av blant annet vorteflik, søl (Palmaria palmata), teinebusk 

(Rhodomela confervoides), grøndusk (Cladophora sp.) og krusflik (Chondrus crispus). Tanglo 

(Elachista fucicola) var vanlig påvekst på sagtang. Det var en del rekrutter av Fucus sp. og Laminaria 

sp. på stasjonen, som ikke kunne artsbestemmes. Ett enkeltindivid av rødlistearten Ceramium 

deslongchampsii (EN, sterkt truet) ble funnet på laboratoriet fra stasjonen. 

 

S2 – VIKHAMMER 

Fjærestasjon S2 ved Vikhammer bestod av oppsprukket fjell med slak helling, og mindre fjærepytter 

utgjorde en betydelig del av stasjonen. I øvre sjøsone går berg over i sandbunn med rullestein i deler av 

stasjonen. Vannet ved stasjonen framstod som turbid, med oppvirvling av sand på grunn av langgrunn 

sandbunn rett ved. Dominerende vegetasjonssoner bestod av en ca. 2,5 m bred sone med sauetang, så 

1,5 m med spiraltang, 4-5 m med grisetang (Ascophyllum nodosum), 4-5 m blæretang og 3-4 m sagtang. 

Grisetang hadde påvekst av grisetangdokke (Vertebrata lanosa). Vorteflik og vanlig grøndusk var vanlig 

forekommende som undervegetasjon i grise- og blæretangsonene. Fjærerur forekom noe tettere enn på 

stasjon S1. Fjærepytten hadde noe høyere artsdiversitet med innslag av svartkluft (Furcellaria 

lumbricalis), smalving (Membranoptera alata), teinebusk, svartdokke (Vertebrata fucoides), rekeklo 

(Ceramium sp.) og grønndusk. Albuesnegl (Patella vulgata) var vanlig i hele strandsonen. 

Skorpeformende kalkalger dominerer som undervegetasjon fra blæretangbeltet og nedover i sjøsonen. 

Arter som krusflik, grønndusk, sjøris (Ahnfeltia plicata), teinebusk og Ulva sp forekom spredt i 

sagtangbeltet. Flere individer av rødlistearten Ceramium deslongchampsii ble funnet i felt, blant annet 

som epifytt på vanlig grønndusk og bekreftet på laboratoriet fra stasjonen. 
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Figur 5. Fjærestasjon S1. A: Oversikt over stasjon for kartlegging. B: Strandsone med spiraltang og 

blæretang. C: Undervegetasjon av vanlig grønndusk og vorteflik, med fjærerur og purpursnegl. D: 

Sagtang i øvre sjøsone. E: Krusflik, Ulva sp. og skorpeformet rødalge. 

A 
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Figur 6. Fjærestasjon S2. A: Oversikt over stasjon for kartlegging. B: Vegetasjonssoner av spiraltang, 

grisetang og blæretang. C: Liten pytt med vanlig grønndusk, vorteflik og trådformete rødalger. D: 

Sagtang i øvre sjøsone. E: Fjærerur og Ulva sp. på berg. 

 

 

  

A 
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TILSTAND FJÆRESAMFUNN 

Fjæresoneindeksen viser til god økologisk tilstand på stasjon S1 og S2 i Saksvikbukta, med nEQR-

indeks på henholdsvis 0,765 og 0,770 (tabell 7). Alle delindekser med unntak av sum av grønnalger 

havnet i tilstandsklasse I eller II. Sum grønnalger havnet i tilstandsklasse III for begge fjærestasjoner. 

Relativt høy dekningsgrad av grønnalger er ikke uvanlig i beskyttete fjorder. Begge fjærestasjoner var 

nokså artsrike, og framstod som friske og upåvirket.   

Tabell 7. Økologisk tilstand for fjærestasjon S1 og S2 i Saksvikbukta. Fargekoding etter tabell 5. 

  S1 - Saksvikodden S2 - Vikhammer 

Sum antall alger 31 26 

Normalisert artsantall 37,51 29,64 

% andel grønnalgearter 16,13 15,38 

% andel brunalgearter 38,71 34,62 

% andel rødalgearter 45,16 50,00 

Forhold ESG1/ESG2 0,72 0,86 

% andel opportunister 22,58 19,23 

Sum grønnalger 36,95 37,58 

Sum brunalger 225,63 263,36 

Fjærepotensial 1,21 1,14 

nEQR 0,765 0,770 

Status vannkvalitet God God 

 

Den rødlistete rødalgen Ceramium deslongchampsii (EN, sterkt truet) ble funnet på stasjon S2 og 

bekreftet på laboratoriet, mens det på stasjon S1 ble kun funnet i prøve tatt med til laboratoriet. På stasjon 

S1 ble det funnet ett enkeltindivid, mens arten var noe mer tallrik på stasjon S2. Arten er relativt dårlig 

kjent, både i forhold til levesett, habitatkrav og utbredelse. I Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 

2015) har arten bare kjent utbredelse i Hordaland, Rådgivende Biologer AS har imidlertid registrert C. 

deslongchamspii også i Rogaland tidligere. Ved flere tilfeller er arten blitt funnet relativt nær elveutløp, 

og det er mulig arten trives i eller håndterer brakkvann bedre enn andre arter. Stasjon S2, hvor arten var 

mer tallrik, ligger ved elveutløpet til Vikhammerelva. 

 

 

Figur 7. Ceramium deslongchampsii fra stasjon S2. A: Bilde fra lupe. B: Bilde fra mikroskop.  
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Nettsider og databaser: 

Kartverket / Se havnivå: https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva 

Miljøstatus: https://kart.miljostatus.no  

Naturbase: https://kart.naturbase.no 

Vann-nett: https://vann-nett.no 

 

 

https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva
https://kart.miljostatus.no/
https://kart.naturbase.no/
https://vann-nett.no/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1.  Artsliste for fjøresamfunn ved Malvik 29. september 2020. + = identifisert på laboratoriet, 

1 = enkeltfunn, 2 = 0–5 % / < 5 individ/m2, 3 = 5–25 % / 5–20 ind/m2, 4 = 25–50 % / 20–125 ind/m2, 

5 = 50–75 % / >125 ind/m2, 6 = 75–100 %. * Ikke inkludert i antall arter. 

Stasjon S1 S2  Stasjon S1 S2 

GRØNNALGER      RØDALGER     

Chaetomorpha/Rhizoclonium +    
Acrochaetium/Audouinella/ 

Colaconema/Meiodiscus/ 

Rubrointrusa/Rhodothamniella 

+   Cladophora rupestris 2 4  

Cladophora sp 2 2  

Ulva lactuca 2 +  Aglaothamnion/Callithamnion +   

Ulva linza   2  Ahnfeltia plicata 2 2 

Ulva sp 3 2  Bonnemaisonia hamifera (SE) + 2 

Antall grønnalger 5 5  Carradoriella (Polysiphonia) elongata 2   

       Ceramium deslongchampsii (EN) + + 

BRUNALGER      Ceramium virgatum 2 2 

Ascophyllum nodosum 2 6  Chondrus crispus 3 2 

Chordaria flagelliformis 2    Cruoria sp 2   

Dictyosiphon foeniculaceus 2 +  Dasysiphonia japonica 2 + 

Elachista fucicola 2 2  Furcellaria lumbricalis   2 

Fucus serratus 6 6  Hildenbrandia rubra 3 4 

Fucus sp (juv)* 3    Lithothamnion sp 3   

Fucus spiralis 1 6  Mastocarpus stellatus 4 4 

Fucus vesiculosus 6 5  Membranoptera alata 2 2 

Hincksia sp +    Palmaria palmata 2   

Laminaria hyperborea 6    Phyllophora pseudoceranoides + 2 

Laminaria sp (juv)^* 2 +  Phymatolithon sp 4 5 

Pelvetia canaliculata 2 6  Polyides rotunda   2 

Pylaiella littoralis 2 +  Polysiphonia stricta 2 2 

Sphacelaria cirrosa 2 +  Rhodomela confervoides 2  +  

Spongonema tomentosum 2    Rhodomela lycopodoides   2 

Antall brunalger 13 9  Vertebrata fucoides  +  2 

    Vertebrata lanosa   3 

    Antall rødalger 19 17 

        

FAUNA 

Dekningsgrad:      Antal:     

Dynamena pumila 2 2  Asterias rubens 3   

Halichondria panicea 2   Littorina littorea   2 

Membranipora membranacea 3 2  Littorina obtusata   2 

Mytilus edulis 2 3  Littorina saxatilis 3   

Semibalanus balanoides 3 3  Metridium senile 2   

    Nucella lapillus 2 2 

    Patella vulgata 2 3 

    Antall dyrearter 10 8 
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Vedlegg 2. Stasjonsskjema for fjærestasjon S1 og S2. 

 

Stasjonsskjema

Stasjonsnavn: Dato:

Vanntype: Tid:

Koordinattype: Vannstand over lavvann:

Pos nord: Tid for lavvann:

Pos øst: Feltpersonell:

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2 Poeng: 6

Skydekke (%): 20

Lysforhold: Gode

Vind: Flau vind

Sikt i sjøen: 3-4 m

Bølgehøyde: 0,5 m

Himmelretning: Nordaust

Sum poeng: 12

Fjærepotensial: 1,21

Ingen Ja = 0 0 Poeng: 0

Merknader
Justering for norske forhold: 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitattyper (spesifiser) Ja = 2

Mindre fjærepytter Ja = 3

Store huler Ja = 3

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % > 100 cm dyp) Ja = 4

Poeng: 3

Andre fjæretyper (subhabitat)

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

Små og store steiner Ja = 1

Singel/grus Ja = 0

Bratt/vertikalt fjell Ja = 2

Uspesipisert hardt substrat / glatt fjell Ja = 2

Oppsprukket fjell Ja = 3 3

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Sandskuring?

Isskuring?

Dominerende fjæretype (habitat)

Små kløfter/sterkt oppsprukket fjell/overheng/platformer Ja = 4

Turbid vann? (ikke antropogent)

Malvik S1 29.09.2020

3H - Beskyttet fjord Norskehavet sør 14:00

WGS84 1,46 m

63 26,486 17:25

10 36,458 ME

Beskrivelse av fjøra
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Stasjonsskjema

Stasjonsnavn: Dato:

Vanntype: Tid:

Koordinattype: Vannstand over lavvann:

Pos nord: Tid for lavvann:

Pos øst: Feltpersonell:

Ja = 0, Nei = 2 0

Ja = 0, Nei = 2 2

Ja = 0, Nei = 2 2 Poeng: 4

Skydekke (%): 40

Lysforhold: ok

Vind: Bris

Sikt i sjøen: Moderat, 2-4 m

Bølgehøyde: 0,5 m

Himmelretning: Nordvest

Sum poeng: 13

Fjærepotensial: 1,14

Ingen Ja = 0 Poeng: 3

Merknader
Justering for norske forhold: 3

Større overheng og vertikalt fjell Ja = 2

Andre habitattyper (spesifiser) Ja = 2

Mindre fjærepytter Ja = 3 3

Store huler Ja = 3

Store fjærepytter (>6 m lang) Ja = 4

Dype fjærepytter (50 % > 100 cm dyp) Ja = 4

Poeng: 3

Andre fjæretyper (subhabitat)

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

Små og store steiner Ja = 1

Singel/grus Ja = 0

Bratt/vertikalt fjell Ja = 2

Uspesipisert hardt substrat / glatt fjell Ja = 2

Oppsprukket fjell Ja = 3 3

Små, middels og store kampestein Ja = 3

Sandskuring?

Isskuring?

Dominerende fjæretype (habitat)

Små kløfter/sterkt oppsprukket fjell/overheng/platformer Ja = 4

Turbid vann? (ikke antropogent)

Malvik S2 29.09.2020

3H - Beskyttet fjord Norskehavet sør 15:35

WGS84 1,14 m

 63 26,383 17:25

10 37,418 ME

Beskrivelse av fjøra
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