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FORORD 

Kystverket Vest ønsker å utdype flere grunner i innseilingen til Stavanger havn i Byfjorden i Stavanger 

for å forbedre sikkerheten av skipstrafikk og for å åpne for ferdsel av den største cruiseskip-klassen i 
området. I 2016 utarbeidet Rådgivende Biologer AS som underleverandør av Multiconsult en 

konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser basert på både skriftlige og muntlige kilder, 

samt konkrete befaringer i tiltaksområdet utført den 26. mai og 15 august 2016 (Todt m.fl. 2016). I 2020 
la Kystverket Vest frem oppdaterte tiltaksplaner, som medfører en reduksjon av noen av tiltaksområdene 

for å redusere de negative konsekvensene for naturmangfold.   

 

Rådgivende Biologer har fått i oppdrag å utarbeide en oppdatert konsekvensutredning for naturmangfold 
og naturressurs basert på endringene i tiltaket. Konsekvensutredningen følger oppdaterte kriterier for 

vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens etter Statens vegvesens håndbok V712 (2018). 

Utredningen er utarbeidet av Christiane Todt, som er marinbiolog med dr. scient. i systematisk zoologi. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Kystverket Vest for oppdraget og Multiconsult ved Aina Natterøy 

Thorkildsen for et godt samarbeid. 
 

 

Bergen, 5. februar 2021 
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SAMMENDRAG 

Todt C. 2021. Innseilingen Stavanger, Rogaland. Konsekvensutredning for naturmangfold og 

naturressurser – revisjon 2021. Rådgivende Biologer AS, rapport 3311, 23 sider, 978-82-8308-
808-3. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Multiconsult AS utarbeidet en revidert 
konsekvensutredning for naturressurser og naturmangfold, med utgangspunkt i tidligere utredning (RB-

rapport 2295, Todt m.fl. 2016) og nye tiltaksplaner fra Kystverket. Kystverket ønsker å utdype seks 

grunner i den sørlige delen av Byfjorden i innseilingen til Stavanger havn. To av grunnene er knyttet til 

holmer i fjorden, Tjuvholmen og Majoren. Grunne 1-3 og grunne 4 ved Tjuvholmen er planlagt å 
utdypes til dybdekote -14 m, mens utdypingsdybde ved grunne 6 (Midtgrunnene) og 7 (Majoren) ligger 

på dybdekote -12 m. Feltundersøkelser, som inkluderte kartlegging av naturmangfold med 

undervannsfartøy med kamera (ROV), befaring av strandsone og semikvantitative analyser av 
fjæresamfunn, ble gjennomført av Christiane Todt og Joar Tverberg (Rådgivende Biologer AS) den 26. 

mai og 15. august 2016 og er beskrevet i Todt mfl. (2016). 

 

VERDIVURDERING 

Naturmangfold 

Samtlige planlagte tiltaksområder i Stavanger havn ligger innenfor et stort gyteområde for kysttorsk, 

Amøyfjorden (lok. 4), som har middels verdi, og innenfor et funksjonsområde for sjøfugl i 

rødlistekategoriene sterkt truet (EN) og nær truet (NT), Byfjorden sør (lok. 5), som har stor verdi. Det 
er registrert to forekomster av den kritisk truete naturtypen sukkertareskog i influensområdet: 

Tjuvholmen (lok. 1) og Majoren (lok. 2), som begge har svært stor verdi. Øvrige naturområder påvirket 

av inngrep (hverdagsnatur, lok. 3) har noe verdi. Sistnevnte lokalitet inkluderer grunne 1-3 og 6. 

 

Naturressurser 

Det er ingen fiskefelt registrert innenfor tiltaks- og influensområder. Gyteområde for fisk er ikke bare 

en spesiell naturtype og dermed en del av naturmangfoldet, men er også en naturressurs. Gyteområde 
for kysttorsk Amøyfjorden (lok. 4) har middels verdi for fiskeri. 

 

PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Naturmangfold 

Påvirkning 

Virkninger av tiltakene ved utdyping av grunner i Byfjorden i Stavanger er først og fremst knyttet til 

fjerning av grunne sjøområder som er egnet som levested for den sårbare naturtypen sukkertareskog ved 
Majoren (lok. 3) og/eller grunne sjøområder som blir nyttet som beiteområde av sjøfugl, blant annet den 

svært truete arten makrellterne, som bruker Tjuvholmen som hekkeplass.  

 
Tiltakene er vurdert å føre til ubetydelig endring for gyteområdet for kysttorsk Amøyfjorden (lok.4).  

Tiltaket ved Tjuvholmen (lok. 1) er vurdert å føre til ubetydelig endring for sukkertareskogen, mens 

tiltaket ved Majoren (lok. 2) er vurdert til å føre til forringing av naturtypen fordi arealbeslaget er større. 

Hverdagsnatur i tiltaks- og influensområder vil bli noe forringet til ubetydelig endret (lok. 3). I 
funksjonsområdet for rødlistete sjøfugl Byfjorden sør (lok. 5) vil tiltakene føre til ubetydelig endring til 

noe forringing.  

 

Konsekvens 

Utdyping av grunne 1-3 og 6 og utdyping av tiltaksområdet ved Tjuvholmen vil føre til ubetydelig (0) 
konsekvens for naturmangfold. Utdypingen ved Majoren vurderes å forringe sukkertareskog med svært 

stor verdi (lok. 2), noe som vil føre til middels til stor negativ konsekvens (--/---) for naturtypen. 
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Utdyping av grunner i Byfjorden er vurdert til å føre til ubetydelig til liten negativ konsekvens for 

funksjonsområdet for rødlistete sjøfugl Byfjorden sør (lok. 5). 
 

Samlet vurderes at de planlagte tiltakene vil føre til middels negativ konsekvens (- -) for naturmangfold. 

Av flere registrerte verdier i influensområdet er det kun en lokalitet som vil bli særlig negativt påvirket.  
 

Lokalitet Type Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1 Tjuvholmen Sukkertareskog Svært stor Arealbeslag Ubetydelig endring 0 

2 Majoren Sukkertareskog Svært stor Arealbeslag Forringet – –/– – – 

3 Influensområde Hverdagsnatur Noe Habitatendring Noe/ubet. forringet 0/–  

4 Amøyfjorden Gyteområde torsk Middels Habitatendring Ubetydelig endring 0 

5 Byfjorden sør Funksjonsomr. (EN) Stor Redusert beite Noe/ubet. forringet 0/–  

Naturmangfold 

samlet 
    

Middels 

negativ 

 

Naturressurser 

Påvirkning 

Tiltakene er vurdert å føre til ubetydelig endring for gyteområdet for kysttorsk Amøyfjorden (lok. 4).   
 

Konsekvens  

Tiltakene er vurdert å føre til ubetydelig konsekvens (0) for naturressurser, deltema fiskeri. 

 

Lokalitet Type Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1 Amøyfjorden Gyteområde torsk Middels Habitatendring Ubetydelig endring 0 

Naturressurser 

samlet 
    Ubetydelig 

 

Samlet belasting 

Tiltaksområdene ligger i et havneområde som i stor grad er påvirket av menneskelig aktivitet. Utdyping 

av grunner i Byfjorden vil medføre lokale endringer i habitater på sjøbunnen, som samlet er vurdert å 

føre noe negativ konsekvens på økosystemet i fjorden. Det vurderes imidlertid at de planlagte tiltakene 

i ubetydelig grad bidrar til den samlete belastingen i fjorden. 
 

KONSEKVENS AV ANLEGGSFASE 

I anleggsfasen vil tiltakene generelt kunne føre til lokale forstyrrelser for sjøfugl og fisk (støy, 

trykkbølger fra sprenging). Dyrene vil vanligvis forflytte seg, men fugl i hekkeperioden og torskelarver 

og -yngel er spesielt sårbare. Partikler fra sprenging kan være skadelige for torskelarver også i mindre 
mengder. På grunn av stort sett små mengder sediment på grunnene og lavt finstoffinnhold i sedimentet 

er ellers skadevirkninger på grunn av økt turbiditet i vannet (oppvirvling av sedimenter) vurdert å være 

begrenset.  
 

AVBØTENDE TILTAK 

Fordi tiltaksområdene ligger i et stort gytefelt for kysttorsk anbefales det å unngå anleggsarbeid i 

gyteperioden januar-april. Fisk i anleggsområdet bør skremmes bort ved små sprengladninger i forkant 

av sprengningsarbeid under vann. For å redusere de negative virkningene for sjøfugl i anleggsfasen, bør 

man unngå sprengningsarbeid under hekkeperioden 15. april - 1. august. 

 

USIKKERHET 

Det er knyttet liten usikkerhet til tiltaket og verdivurdering. Det er også knyttet liten usikkerhet til 

vurdering av påvirkning og konsekvens for arealtap i tiltaksområder, men noe usikkerhet til avgrensing 

av og vurdering av konsekvens for funksjonsområdet for sjøfugl Byfjorden sør (lok. 5). 
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TILTAKET 

Kystverket ønsker å utdype seks grunner i den sørligste delen av Byfjorden i innseilingen til Stavanger 

havn for å sikre farleden og øke arealet for manøvrering av store skip (figur 1). To av grunnene er 
knyttet til holmer (Tjuvholmen og Majoren) mens de resterende grunnene ligger mellom ca. 3-11 m 

under vannoverflaten. Utdypingen inkluderer fjell og løsmasser på grunnene ned til dybdekote –14 m 

ved grunne 1-4 og utdyping ned til 12 m dyp ved grunne 6 (Midtgrunnene) og 7 (Majoren). Tiltakene 
berører ikke fjæresone eller landareal på holmene. Deponering av massene fra utdyping er ikke utredet 

i foreliggende rapport.  

 

 

Figur 1. Grunnene som er under utredning for utdyping (markert i gult) i innseilingen til Stavanger 

havn. Farleden er avgrenset med rød linje. Kilde: Kystverket Vest. 

For å minimere påvirkning på grunn sjøbunn med sukkertareskog ved Majoren (grunne 7) ble 
utdypingsomfanget redusert ved at inngrepet ble trukket lenger ut fra holmen samtidig som prosjektert 

dybde ble redusert fra -14 m til -12 m sammenlignet med konsekvensvurderingen gjennomført i 2016 

(Todt m.fl. 2016). I tillegg ble tiltaksområdet utredet mer nøyaktig ved geotekniske undersøkelser 

(Simonhjell 2020). I nordlige deler av tiltaksområdet er det berg, og her tilsvarer tiltaksområdet selve 
utdypingsområdet. I sørlige deler er det imidlertid en del løsmasser, og derfor inkluderer tiltaksområdet 

ikke bare selve utdypingsområdet, men i tillegg en mudringsskråning som må konstrueres for at 

løsmasser ikke sklir ned i utdypingsområdet (figur 2). Arealet for skråningen er beregnet av Ing. Olav 
Olsen (2020). 



Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 3311 

 

Figur 2. Majoren med opprinnelig tiltaksområde og planlagt tiltaksområde, som er delt opp i 

utdypingsområde og mudringsskråning. Avgrensing av tareskog rundt Majorholmen er også markert. 

Avgrensing av tiltaksområder etter en planskisse som Asplan Viak har utarbeidet for Kystverket Vest i 

januar 2021. 

Arealet av den sørlige delen av tiltaksområdet fremstår dermed lite endret, mens inngrepet i den nordlige 

delen er betydelig mindre. Det opprinnelige tiltaksområdet var på rundt 15.150 m2, mens det reviderte 

arealet er på ca. 9.200 m2, derav rundt 6.800 m2 for utdypingsområdet og rundt 2.400 m2 for 

mudringsskråningen. Området av den rødlistete naturtypen sukkertareskog som blir fjernet under 
anleggsarbeidet er med den reviderte planen redusert fra rundt 10.700 m2 til 7.600 m2.  



Rådgivende Biologer AS 8 Rapport 3311 

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 3). Neste steg består i å vurdere registreringene innenfor hvert aktuelt fagtema 

(se også tabell 3). I siste steg ser man på alle fagtema under ett for å gi en samlet konsekvens av tiltaket. 

Disse tre stegene følger Statens vegvesens håndbok V712 (2018): 
 

• Steg 1: Konsekvensen for hver enkeltregistrering vurderes hver for seg, selv ved overlapp 

mellom lokaliteter.  

• Steg 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. 

• Steg 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 feltundersøkelser i 2016 
(Todt m.fl. 2016). Vurdering av nivå på kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet. 

 

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.  
 

Naturmangfold 

Fagtema naturmangfold omhandler generelt 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 DN-håndbok 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 (Artsdatabanken 2018). Økologiske funksjonsområder for arter omfatter 

funksjonsområder 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. I foreliggende rapport er det 
kun marint naturmangfold med deltema viktige naturtyper og Økologiske funksjonsområder for arter 

som er vurdert (se tabell 1). 

 
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. 
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Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike relevante fagtema. Tabellen er et utdrag fra den 

opprinnelige tabellen presentert i Statens vegvesens håndbok V712 (2018). 

Fagtema 
Uten 

betydning 
Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

N
a

tu
r
m

a
n

g
fo

ld
 

Viktige naturtyper 

DN-håndbok 13,15,19 

Norsk rødliste for 

naturtyper 

 
Lokaliteter med verdi 

C. Hverdagsnatur. Flora 

og fauna representativ 

for regionen. 

Lokaliteter med verdi C 

til B. 

 

Lokaliteter med verdi B 

til A. Utvalgte 

naturtyper med verdi 

B/C. 

Lokaliteter med verdi 

A. Utvalgte naturtyper 

verdi A. 

Økologiske 

funksjons-områder 

for arter 

Henriksen & Hilmo 

2015 

Sørensen 2013 

 

Områder med 

funksjoner for vanlige 

arter og vidt utbredte 

NT arter. 

Vassdrag/bestander av 

"liten verdi". 

Funksjonsområder som 

er lokalt til regionalt 

viktige, og for NT arter, 

fredete arter utenfor 

rødliste og spesielt 

hensynskrevende arter. 

Vassdrag/bestander av 

"middels verdi" og 

vassdrag med 

forekomst av ål. 

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". 

N
a

tu
r
r
e
ss

u
r
se

r
 

Fiskeri 

kart.fiskeridir.no 
  

Lokalt viktige 

gyteområder for torsk. 

Lokal bruk. Andre 

gyteområder. Viktige 

yngel- og 

oppvekstområder. 

Regionalt viktige 

gyteområder for torsk. 

Regional bruk. Særlig 

viktige yngel- og 

oppvekstområder. 

Nasjonalt viktige 

gyteområder for torsk. 

Nasjonal bruk. 

 

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 
Funksjonsområder for 

arter 
Naturtyper  Verneområder* 

Sterkt forringet 

Alvorlig varig forringelse. 

Lang restaureringstid (>25 

år) 

Splitter opp arealer og 

bryter funksjon.  

Blokkerer trekk-

/vandringsmuligheter. 

Berører >50 % av areal, 

eller viktigste del 

ødelegges. 

Forringelse i strid med 

verneformål. 

Forringet 

Middels alvorlig varig 

forringelse. Middels 

restaureringstid (>10 år) 

Splitter opp arealer og 

reduserer funksjon. 

Svekker trekk-

/vandringsmuligheter. 

Berører 20-50 % av areal. 

Viktigste del forringes 

ikke. 

Mindre påvirkning som 

ikke er i strid med 

verneformålet. 

Noe forringet 

Mindre alvorlig varig 

forringelse. Kort 

restaureringstid (1-10 år) 

Mindre alvorlig reduksjon 

av funksjon og trekk-

/vandringsmuligheter. 

Berører en mindre viktig 

del og <20 % av areal. 

Ubetydelig påvirkning. 

Ikke direkte arealinngrep. 

Ubetydelig endring Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

Forbedret 

Styrker biologiske 

funksjoner. Gjenoppretter/ 

skaper trekk-

/vandringsmuligheter. 

Bedre tilstand ved 

tilbakeføring til 

opprinnelig natur.  

Bedre tilstand ved 

tilbakeføring til 

opprinnelig natur. 

*Ikke relevant for denne utredningen. 

 

C B A 
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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 3). Skalaen for 

konsekvens går fra 4 minus (– – – –), som er 
den mest alvorlige miljøskaden som kan 

oppnås, til 4 pluss (+ + + +) som tilsvarer svært 

stor verdiøkning.  
 

 

 

 
 

 

Figur 3. Konsekvensvifta. Sammenstilling av 

verdi langs x-aksen og grad av påvirkning 

langs y-aksen (fra Vegdirektoratet 2018).  

 

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).  

Tabell 3. Kriterier for fastsettelse av konsekvens per fagtema og samlet. 

Skala Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert tiltak 

Kritisk negativ konsekvens 

(– – – – ) 

Brukes unntaksvis dersom en har flere registreringer med svært stor negativ 

konsekvens (– – – –).  

Svært stor negativ konsekvens 
(– – – –) 

Det finnes registreringer med svært stor konsekvens (– – – –), og typisk flere med 
stor negativ konsekvens (– – –). 

Stor negativ konsekvens 

(– – –) 
Typisk flere registreringer med stor negativ konsekvens (– – –). 

Middels negativ konsekvens 

(– –) 

Registreringer med middels negativ konsekvens (– –) dominerer. Høyere 

konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Noe negativ konsekvens 

(–) 

Registreringer har lave konsekvensgrader, typisk vil noe negativ konsekvens (–) 

dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig konsekvens 

(0) 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (0-

alternativet). 

Positiv konsekvens 

(+ / + +) 

Registreringer med negativ konsekvensgrad oppveies klart av registreringer med 

positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv konsekvens 

(+ + + / + + + +) 

Kun ett eller få registreringer med lave negative konsekvensgrader, og disse 

oppveies klart av registreringer med positiv konsekvens. 

 
 

Forbedret

Ubetydelig 
endring

Noe 
forringet

Forringet

Ødelagt

Sterkt 
forringet

Svært
stor

StorMiddelsNoe
Uten 

betydning

0 – – – – – – – – – –

+ / + ++ + +/ + + + +
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-

lagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der 
tiltaket vil kunne ha en effekt.  

 

Tiltakets influensområde for både marint biologisk mangfold og for fiskeriressurser kan være svært 
ulike, avhengig av hvilke påvirkninger og hvilke organismegrupper som vurderes. Undervanns-

sprengninger kan ha store virkninger i avstand på flere km, mens for eksempel nedslamming kan skje i 

avstand over 100 m, avhengig av lokale strømforhold.   

 
Etter våre erfaringer kan det være hensiktsmessig å definere influensområdet som 100-200 meter rundt 

tiltaksområdet når det gjelder stedbundne arter. Influensområdet for arter i frie vannmasser vil kunne 

være vesentlig større, opp til 3-4 km fra influensområdet, og vil avhenge av strøm- og 
utskiftningsforhold. Influensområdene på sjøbunn for de forskjellige tiltaksområdene i Byfjorden i 

Stavanger er avgrenset til omtrent 150 m rundt tiltaksområdene og vil til en viss grad overlappe. 

Registrerte viktige naturtyper er diskutert hvis de befinner seg innen en avstand av 3 km fra 
tiltaksområdene. 

 

 

Figur 4. Avgrensing av influensområder (blå markering) for planlagte tiltak (gul markering) ved 

grunner i Stavanger havn. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Grunnene som er utredet for utdyping ligger i den sørligste delen av Byfjorden (figur 4; figur 5), nordøst 

for farleden inn til Stavanger havn. Mot Amøyfjorden i nord og den nordlige delen av Byfjorden er 
fjordbassenget i den sørligste delen av Byfjorden avgrenset ved en terskel på rundt 30 m dyp.  

 

 

Figur 5. Oversiktskart som viser tiltaksområdene i Stavanger havn (markert i rødt). Kartgrunnlag: 

kart.fiskeridir.no 

Den dypeste delen av fjordbassenget, med en maksimaldybde på rundt 60 m, ligger nær den vestlige 

strandlinjen i fjorden. Den østlige delen av Byfjorden er grunnere, med en gjennomsnittlig dybde på 

rundt 30 m. Grunnene ligger på kanten og skråner ned mot den dypere delen av fjordbassenget. 
Bangavågen ligger nordøst i området. Mot nordvest er fjorden relativt åpen, mens den mot sørøst står i 

forbindelse med Lindøysundet og Riskafjorden via flere mindre sund. Byfjorden har generelt god 

gjennomstrømming, er noe vind- og værutsatt fra nordvest, men ligger ellers moderat beskyttet til.  

 
Nesten hele strandlinjen i den sørlige delen av Byfjorden er modifisert. Det er flere store kaianlegg, 

brygger og småbåthavner. Blant de få mindre områder med naturlig strandlinje er de tre holmene 

Tjuvholmen, Majoren og Plentingen (som ligger sør for Majoren) av største betydning. Sjøbunnen i 
området har blitt utsatt for modifisering ved en stor utfylling i sjø nord for Bangavågen. Tildekning av 

forurenset sjøbunn i flere grunne områder i Byfjorden er planlagt og/eller diskutert. 
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

Viktige naturtyper 

Sukkertareskog 

Under kartlegging av naturmangfold sommeren 2016 ble det registrert to lokaliteter med tareskog, 

Tjuvholmen (lok. 1 jf. tabell 4) og Majoren (lok.2). I Naturbase er det kun området ved Majoren registrert 
fra før, og da med mindre utstrekning enn Rådgivende Biologer AS sin avgrensing fra 2016 (figur 6). 

 

  

Figur 6. Avgrenset areal for tareskog (Rådgivende Biologer AS, sommer 2016) og tiltaksområdet ved 

Tjuvholmen (t.v.) og Majoren (t.h.). Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

Store deler av tiltaks- og influensområdet på sjøbunn ved Tjuvholmen og Majoren er dekket av tareskog 

av utformingen sukkertareskog. Sukkertaren sto tettest på mellom 2 og 10 m dyp, mens det i tillegg var 

noen spredte stortareplanter ned til 14 m dyp (Todt mfl. 2016). Arealene dekket av tareskog ved 
Tjuvholmen og Majoren er betydelig mindre enn grensen satt i DN-håndbok 19-2007 for den spesielle 

naturtypen større tareskogforekomster (500 daa for svært viktig, 100 daa for viktig), men naturtypen 

sukkertareskog er rødlistet i kategori sårbar (VU) i den marine økoregionen Nordsjøen sør, som 

Rogaland tilhører.  
 

Tjuvholmen (lok. 1) omfatter ca. 17 daa av den sårbare naturtypen sukkertareskog. Lokaliteten vurderes 

å ha svært stor verdi.  
 

Majoren (lok. 2) omfatter 13-14 daa av den sårbare naturtypen sukkertareskog. Området er ifølge 

Naturbase vurdert å ha A-verdi av NIVA i 2015, til tross for liten arealstørrelse. Lokaliteten vurderes å 

ha svært stor verdi.  
 

Tiltaksområder ved grunne 1-3 og 5, samt influensområder omfatter hverdagsnatur med vanlige arter 

(Todt mfl. 2016). Hverdagsnatur i tiltaks- og influensområder (lok. 3) vurderes å ha noe verdi.  
 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Gyteområde for torsk  

Fiskeridirektoratet har registrert et stort gyteområde for kysttorsk (Gadus morhua), som er lokalt viktig 

(verdi C), Åmøyfjorden (lok. 4). Området inkluderer sjøområdet utenfor Stavanger, inkludert Stavanger 
havn og tiltaksområdene i den sørlige delen av Byfjorden. Hele tiltaks- og influensområdet er dermed 

omfattet av dette gyteområdet. Amøyfjorden (lok. 4) er vurdert å ha middels verdi.  
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Funksjonsområde for sjøfugl 

Det er 19 rødlistede arter av fugl knyttet til sjøvannshabitater registrert i Stavanger havn og omliggende 

områder (tabell 3). For noen av disse artene, som praktærfugl og lunde, er det kun enkeltobservasjoner. 

Flere andre arter, som bergand, sivhøne og sothøne, er i høy grad tilknyttet ferskvann, men oppsøker 
kystområder som overvintringsplass. De viktigste registreringene i forhold til tiltakene er sjøfugler som 

hekker på holmene i Stavanger havn.  

 
Tabell 4. Registrerte rødlistearter og ansvarsarter av fugl med tilknytting til strand og sjø i Byfjorden i 

Stavanger. Ansvarsart = arter med forekomst i Norge med mer enn 25 prosent av europeisk bestand;  

*Lunde er også en ansvarsart; a Ikke i Naturbase; b Ikke i Artsdatabanken. 
 

Art   Status Gruppe 

Lomvi Uria aalge CR (kritisk truet) Fugl 

Alkea Alca torda EN (sterkt truet) Fugl 

Makrellterne Sterna hirundo EN (sterkt truet) Fugl 

Bergand Aythya marila VU (sårbar) Fugl 

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus VU (sårbar) Fugl 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU (sårbar) Fugl 

Lappfiskanda Mergellus albellus VU (sårbar) Fugl 

Lunde Fratercula arctica   VU (sårbar)* Fugl 

Sivhøne Gallinula chloropus VU (sårbar) Fugl 
Sjøorrea Melanitta fusca VU (sårbar) Fugl 

Sothøne Fulica atra VU (sårbar) Fugl 

Teista Cepphus grylle VU (sårbar) Fugl 

Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Fugl 

Havellea Clangula hyemalis NT (nær truet) Fugl 

Svartanda Melanitta nigra NT (nær truet) Fugl 

Toppdykkera Podiceps cristatus NT (nær truet) Fugl 

Ærfugl Somateria mollissima NT (nær truet) Fugl 

Svartbak Larus marinus Ansvarsart Fugl 

Praktærfugl Somateria spectabilis Ansvarsart Fugl 

 

Tjuvholmen var tidligere registrert i Naturbase under kategorien "andre viktige forekomster", hvor 

holmen var beskrevet som en tradisjonell hekkeplass for måker og terner. Ifølge faktaarket som var 

tilgjengelig i 2016, har det i perioden 1990-2005 årlig hekket mellom 30-60 par fiskemåker, inntil 85 
par terner, noen få par med sildemåke og gråmåke, samt ett par med svartbak. Vannkanten omkring 

holmen brukes jevnlig av ærfugl til fødesøk. Informasjonen er til dato slettet fra Naturbase, men 

registreringene ligger offentlig tilgjengelige. Ifølge Artsobservasjoner, Artsdatabanken sin webtjeneste 
for registrering av arter, var det i juni 2020 observert opptil 100 individ av rugende makrellterne ved 

Tjuvholmen.   I tillegg var 15 individ av fiskemåke observert rugende. I 2019 var det registrert 85 individ 

av makrellterne og 15 individ av fiskemåke under hekketiden. I tillegg ble det årlig observert mellom 4 
og 10 individ av ærfugl på holmen under hekketiden. Tjuvholmen er dermed en viktig hekkeplass for 

makrellterne, som ifølge Norsk rødliste for arter er en sterkt truet art (EN, jf. Henriksen & Hilmo 2015). 

Også for fiskemåke og ærfugl, som er klassifisert som nær truet (NT), er Tjuvholmen av betydning som 

hekkeplass. Eldre registreringer inkluderer reproduktive par av den nær truete arten svartbak (NT) på 
Tjuvholmen, og den siste registreringer av et muligens reproduktivt par har blitt gjort i 2015. 

 

På Majoren er det frem til 2014 registrert hekking av fiskemåke og ærfugl. Siden har artene blitt 
observert på holmen i hekketid, men ingen rugende individ eller ungfugl har blitt registrert. Opptil 36 

individ av ærfugl og 10 individ av fiskemåke ble registrert i hekketiden på Majoren i perioden 2010-

2020. 

 
Vi har på bakgrunn av disse registreringene avgrenset et funksjonsområde for rødlistet sjøfugl, som 

omfatter Byfjorden og tilgrensende sjøområder i sørøst. Avgrensingen er grov, og inkluderer nærings- 

og boligområder, samt parkanlegg. Slike områder er av liten betydning for makrellterne og ærfugl, men 
kan være av betydning som beite- og hekkeplasser for fiskemåke. Makrellterne og fiskemåke kan 
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forflytte seg over lange distanser for næringssøk, men det er lagt vekt på å avgrense et kjerneområde for 

hovedaktivitet under hekkeperioden. Hekkeplassen for den sterkt truete arten makrellterne på 
Tjuvholmen har mest betydning for verdivurderingen av lokaliteten. Statens vegvesens håndbok V712 

(2018) foreslår svært stor verdi for funksjonsområder som er nasjonalt/internasjonalt viktige, og for CR 

arter, og for EN og VU arter som er norske ansvarsarter og/eller globalt rødlistet. Makrellterne er ikke 
en Norsk ansvarsart eller globalt rødlistet. Tjuvholmen har totalt sett et areal på 3450 m² og bare flate 

deler av arealet som er uten vegetasjon (svaberg langs vannkanten) er egnet som hekkeplass for terner. 

Hekkeplassen omfatter dermed et relativt lite areal og ligger i et område med høy grad av menneskelig 

påvirkning. Derfor ser vi bort fra å tildele høyeste verdinivå, jf. kriteriene i tabell 1. 
 

Lokalitet Byfjorden sør (lok. 5), som er et funksjonsområde for makrellterne (EN), ærfugl (NT) og 

fiskemåke (NT), er vurdert å ha stor verdi.  
 

 

Figur 7. Funksjonsområde avgrenset for makrellterne, fiskemåke og ærfugl i Stavanger havn (lilla 

firkant). Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

 

 

 



Rådgivende Biologer AS 16 Rapport 3311 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Naturmangfold 

Lokalitet Tjuvholmen (lok. 1) og Majoren (lok. 2) har svært stor verdi på grunn av forekomst av den 
kritisk truete naturtypen sukkertareskog. Samtlige planlagte tiltaksområder i Stavanger havn (grunne 1-

3, grunne 4 Tjuvholmen, grunne 6, Grunne 7 Majoren) ligger innenfor et stort gyteområde for kysttorsk 

Amøyfjorden (lok. 4), som har middels verdi, og innenfor et funksjonsområde for sjøfugl i 

rødlistekategoriene sterkt truet (EN) og nær truet (NT) Byfjorden sør (lok. 5), som har stor verdi. Øvrige 
naturområder uten tekniske inngrep i tiltaks- og influensområdet (lok. 3) har noe verdi. 

Tabell 4. Oversikt over registrerte verder innen fagtema naturmangfold i tiltaks- og influensområdet. 

Areal presentert i dekar (daa), avstand i meter.  

 

 

Figur 8. Verdikart for naturmangfold. Tiltaksområder er markert i svart, influensområder i blått. 

Lokaliteter nummerert i henhold til tabell 4. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

Lokalitet Type Areal Avstand Verdi 

1 Tjuvholmen Sukkertareskog 14 0 Svært stor 
2 Majoren Sukkertareskog 14 0 Svært stor 

3 Influensområdet Hverdagsnatur - 0 Noe 

4 Amøyfjorden Gyteområde for torsk 97440 0 Middels 
5 Byfjorden sør Funksjonsområde (EN) 40000 0 Stor 
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Naturressurser 

Tiltaksområdene i Stavanger havn (grunne 1-3, grunne 4 Tjuvholmen, grunne 6, Grunne 7 Majoren) 
ligger innenfor et gyteområde for kysttorsk Amøyfjorden (lok. 4), som har middels verdi. 

Tabell 5. Oversikt over registrerte verder innen fagtema naturressurser i tiltaks- og influensområdet. 

Areal presentert i dekar (daa), avstand i meter.  

 

 

Figur 9. Verdikart for naturressurser. Lokaliteter nummerert i henhold til tabell 5. Tiltaksområder er 

markert i svart, influensområder i blått. Kartgrunnlag: kart.fiskeridir.no. 

 

 

Lokalitet Type Areal Avstand Verdi 

4 Amøyfjorden Gyteområde for torsk 97440 0 Middels 
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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 innseilingen til Stavanger havn ikke blir tilrettelagt for trafikk med større skip enn 
det er i dag.  

 

Andre tiltak i området 

Grunne deler av Byfjorden har gjennomgått en periode med tiltak i form av tildekking av forurenset 
sediment. Slikt arbeid medfører både forstyrrelser i form av støy under anleggsarbeid og midlertidige 

endringer i leveforhold på sjøbunn. Lokal bunnfauna blir tildekket og ny bunnfauna må etablere seg. 

Dette fører midlertidig til redusert næringstilgang for fisk og sjøfugl. Arbeidet er til dato nærmest 
avsluttet. Det forventes ingen langvarige negative konsekvenser på naturmangfold. 

  

Klimaendringer 

Klimaendringer vil kunne medføre endringer i tilstand og utbredelse av naturmangfold på lang sikt. Det 

er tilknyttet mye usikkerhet til vurderinger omkring omfang av endringer som følge av økende global 

temperatur, og en opererer med lange tidsperspektiv. Vurderinger omkring klimaendringer blir derfor 

ikke inkludert i vurdering av 0-alternativet. 
 

0-alternativet medfører ubetydelig endring og ubetydelig konsekvens (0). 

 

PÅVIRKNING OG KONSEKVENS I DRIFTSFASE 

NATURMANGFOLD 

Viktige naturtyper 

Sukkertareskog  

Ved Tjuvholmen (lok. 1) vil en liten del av den sårbare naturtypen sukkertareskog fjernes. Tiltaket er så 
lite at det er vurdert å føre til ubetydelig endring for lokaliteten.  

 

Ved Majoren (lok. 2) vil sukkertareskogen i større grad bli påvirket av tiltaket. Det totale arealet av 
sukkertareskog rundt Majoren omfatter ca. 17.200 m2, hvorav rundt 7.400 m2 vil bli fjernet. Store deler 

av mudringsskråningen, som omfatter rundt 2000 m2, vil være egnet for reetablering av sukkertareskog. 

Med en utdyping til 12 m dyp vil tiltaksområdet være egnet for reetablering av stortare, men i mindre 
grad av sukkertare. Rundt 5.400 m2 av sukkertareskogen vil dermed bli permanent påvirket. En 

reduksjon av litt under en tredjedel av arealet for naturtypelokaliteten vil ifølge tabell 2 føre til at 

naturtypelokaliteten blir forringet.  

 
Tiltakene vil berøre hverdagsnatur i tiltaksområdene ved grunne 1-3 og 6 og i influensområder (lok. 3). 

Hele algesamfunnet på grunnene vil fjernes, inkludert den spredte tareforekomsten, og utdypingen vil 

føre til en total forandring av habitater på lokalitetene. Vanlige arter i influensområdene vil også påvirkes 
til en viss grad. Tiltakene vil føre til noe til ubetydelig forringing av hverdagsnatur i tiltaks- og 

influensområder. 
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Økologiske funksjonsområder for arter 

Gyteområde for torsk 

Kysttorsk gyter i vannsøylen på rundt 30 m dyp, og egg og larver holder seg på omtrent dette dypet til 

yngel søker seg til grunne sjøområder, hvor de finner ly og næring. Grunner med påvekst av sukkertare, 
tare og andre makroalger er godt egnet levested for torskeyngel. Tiltakene vil i driftsfasen dermed ikke 

føre til negativ påvirkning på gyteområdet for kysttorsk Amøyfjorden (lok. 4), men oppvekstområdet 

tilknyttet gytefeltet vil påvirkes. Gyteområdet omfatter imidlertid et svært stort areal, og tiltakene vil 
påvirke en svært liten andel av det arealet som torskeyngel kan benytte som levested. Tiltak ved grunner 

i Byfjorden i Stavanger vil føre til ubetydelig endring for gyteområdet for kysttorsk Amøyfjorden (lok.4).  

 

Funksjonsområde for sjøfugl 

Tiltakene vil ikke påvirke hekkeplasser for rødlistede sjøfugl. Samlet vil tiltakene føre til et noe redusert 
og endret næringsgrunnlag for sjøfugl i området, fordi utdypingen fører til fjerning av 

gruntvannsområder rik på virvelløse dyr og småfisk.  

 
Tiltaksområdene ved grunnene 1, 2, 3 og 6 og ved Tjuvholmen er relativt små og virkningen av tiltakene 

på funksjonsområdet Byfjorden (lok. 5) er vurdert å være ubetydelig. Tiltaket ved Majoren omfatter et 

gruntvannsområde som trolig er viktig som beiteplass for sjøfugl, selv om en stor del av fødeinntaket til 

fuglene, som bruker Majoren og Majorskjæret som hvile- og hekkeplass, også foregår i andre områder. 
Det er sannsynlig at tareskog vil etablere seg på nytt i tiltaksområdet og tiltaket vil dermed i liten grad 

endre næringsgrunnlaget for sjøfugl. Funksjonsområdet Byfjorden sør (lok. 5) er vurdert å bli noe 

forringet til ubetydelig endret.  
 

NATURRESSURSER 

Tiltak ved grunner i Byfjorden i Stavanger vil føre til ubetydelig endring for gyteområdet for kysttorsk 

Amøyfjorden (lok. 4). Se kapittelet om naturmangfold for mer informasjon rundt vurderingen. 

 

OPPSUMMERING 

Utdyping av grunner i Byfjorden i Stavanger vil ha noen negative virkninger på naturmangfold, men 
ubetydelige endringer for naturressurser. Registrerte verdier, påvirkning og konsekvens for de enkelte 

lokalitetene er vist i tabell 6 og tabell 7. Tiltakene ved de enkelte grunnene vil føre til ubetydelig til noe 

negativ konsekvens for naturmangfold, med unntak av tiltaket ved Majoren, som er vurdert å føre til 
middels til stor negativ konsekvens for naturmangfold fordi en naturtype med svært stor verdi vil bli 

forringet. Den samlede konsekvensen for naturmangfold er vurdert som middels negativ (- -), mens den 

samlete konsekvensen for naturressurser er vurdert som ubetydelig (0). 

Tabell 6. Oppsummering av registrerte verdier, tiltakets påvirkning og konsekvens for naturmangfold.   

Lokalitet Type Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1 Tjuvholmen Sukkertareskog Svært stor Arealbeslag Ubetydelig endring 0 

2 Majoren Sukkertareskog Svært stor Arealbeslag Forringet – –/– – – 

3 Influensområde Hverdagsnatur Noe Habitatendring Noe/ubet. forringet 0/–  

4 Amøyfjorden Gyteområde torsk Middels Habitatendring Ubetydelig endring 0 

5 Byfjorden sør Funksjonsomr. (EN) Stor Redusert beite Noe/ubet. forringet 0/– 

Naturmangfold 

samlet 
    

Middels 

negativ 

Tabell 7. Oppsummering av registrerte verdier, tiltakets påvirkning og konsekvens for naturressurser.   

Lokalitet Type Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1 Amøyfjorden Gyteområde torsk Middels Habitatendring Ubetydelig endring 0 

Naturressurser 

samlet 
    Ubetydelig 
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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. Tiltaksområdene ligger i et havneområde som i stor grad 
er påvirket av menneskelig aktivitet. Utdyping av grunner i Byfjorden vil medføre lokale endringer i 

habitater på sjøbunnen, som samlet er vurdert å ha en noe negativ konsekvens på økosystemet i fjorden. 

Det vurderes imidlertid at de planlagt tiltak i ubetydelig grad bidrar til den samlete belastingen i fjorden. 

 
 

KONSEKVENS AV ANLEGGSFASE 

Ofte ser en at de største virkningene for marint miljø vil være i anleggsfasen, der virkningenes 

influensområde kan være relativt stort. Aktuelle virkninger i anleggsfasen er: 
a)  Anleggstrafikk og tilhørende støy i områdene 

b) Aktivering av stedegne finsedimenter og risiko for spredning av finstoff og eventuelle 

miljøgifter 
c) Skader ved undervannsprengninger 

d) Midlertidig fjerning av tareskog 

 

I anleggsfasen vil støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet (a) kunne virke forstyrrende på 
faunaen i influensområdene. Anleggsarbeidet inkluderer sprenging og en rekke andre tiltak som 

medfører støy, og dermed kan virke forstyrrende på sjøfugl som oppholder seg på holmene og på vannet. 

Fugl vil vanligvis forflytte seg under anleggsperioden og på denne måten unngå skader. Det er imidlertid 
flere arter av rødlistede fugl som er registrert hekkende på Tjuvholmen og Majoren og som kan forstyrres 

av tiltakene i hekkeperioden (15. april - 1. august).  

 
Ved mudring eller sprenging av grunner kan stedegne finsediment aktiveres med risiko for spredning 

av finstoff og eventuelle miljøgifter (b). Spredning av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og 

kan føre til generell redusert biologisk produksjon, både ved nedslamming av områder og også redusert 

sikt (Brekke 2014). Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare for skade på voksen 
fisk, men finstoff kan være skadelig for fiskeegg- og larver. Anleggsarbeid som øker finstoffinnholdet i 

vannsøylen, kan dermed føre til negativ påvirkning på gytefelt for torsk i gyteperioden januar - april. I 

tillegg vil steinstøv og sprengstoffrester kunne påvirke makroalge- og taresamfunn negativt, siden de er 
følsomme for sedimentasjon. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre spiring av rekrutter. 

 

Partikkelspredning under mudring og sprenging er på grunn av det relativt grove sedimentet 

(sand/skjellsand) på grunnene forventet å være begrenset. I tillegg ligger grunnene i områder med 
relativt lav gjennomsnittlig og maksimal strømhastighet (Multiconsult 2014). Sand vil spres kun over 

korte distanser, mens finstoff, som kan ligge lengre nede i sedimentet i noen områder, vil spres over 

større arealer, først og fremst mot dypereliggende bløtbunnsområder. Organismer på bløtbunn er 
tilpasset sedimentering, og også fastsittende organismer, som ble registrert på stein og blokker på de 

dypereliggende deler av grunnene, er lite sensitive i forhold til moderat nedslamming. Nærliggende 

tareskogsområder og algesamfunn kan ev. midlertidig bli påført et tynt slamsjikt, noe som vil være mest 
skadelig i den tidlige vekstperioden for sukkertare (vår og tidlig sommer). Det vurderes imidlertid som 

usannsynlig at finstoffmengdene som kan oppstå fører til nevneverdig skadevirkning.  

 

Der er foretatt en oppsummering av bunnforhold og forurensing for hvert område med planlagt utdyping 
i Byfjorden i Stavanger (Multiconsult 2016a). Nivået av miljøgifter i sedimentet på grunnene er delvis 

målt som høyt, spesielt når det kommer til organiske miljøgifter. Området nord for Majoren fremstår 

som mest påvirket. Forurensing i Stavanger havn er et kjent problem, og spesielt bløtbunnsområdene er 
generelt belastet med miljøgifter. Fordi influensområder allerede er belastet vurderes planlagte tiltak å 

utgjøre ubetydelig risiko for ytterligere negativ påvirkning på influensområder relatert til spredning av 

miljøgifter. 
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Undervannsprenginger (c) vil kunne gi skader på livet i nærheten av sprengningsstedet. Trykkbølgene 
som dannes ved sprengning består av en primærbølge som etterfølges av sekundærbølger. Det 

produseres store mengder gass som først skyver vannet til side, og deretter tar deler av vannet med seg 

mot overflaten. Eksperimenter har vist at ved sprengninger der ladningene er plasserte i de åpne 
vannmassene, vil stigetiden ved sprengningen være i størrelsesorden mikrosekund (milliondels sekund), 

og det er lite som skjermer for sjokkbølgen. Ved en ladning på 100 kg, vil 1% av fisken kunne dø i en 

avstand på en km fra sprengstedet, mens avstanden for 1% dødelighet teoretisk er 800 meter for 

ladninger på 25 kg (Yelverton mfl. 1975). 
  

Skadeomfanget er imidlertid betydelig redusert ved sprenginger i fast grunn, for eksempel ved utdyping 

av grunner eller tunnelsprenging. Her vil sprengning skjer med ladninger som er innelukket i borehull, 
noe som reduserer trykket som oppstår til mindre enn 10 % av tilsvarende trykk ved detonering i vannet. 

I tillegg reduseres trykket ved bruk av mindre ladninger som detoneres som intervallopptenning. På 

denne måten kan den direkte skadepåvirkningen reduseres til noen få meter rundt sprengningsstedet. En 
mer detaljert oversikt over virkninger av undervannssprenging på fisk ble utarbeidet i sammenheng med 

et annet prosjekt i vår 2016 av Multiconsult (Multiconsult 2016b).  

 

Tiltaket ved Majoren vil føre til mudring og dermed fjerning av sukkertareskog (d) på områder som er 
egnet for reetablering av naturtypen. Kartleggingen i sommer 2016 viste at det er sukkertareskog fra 10 

m oppover ved Majoren og Majorskjeret. Mudringsskråningen i sørlige deler av tiltaksområdet vil 

omfatte dybdeintervallet mellom 12 og rundt 1 m dyp. På store deler av mudringsskråningen vil dermed 
sukkertareskogen sannsynligvis bare midlertidig berøres. En må påregne en periode av 5-10 år for 

reetablering av tareskogen.  

 

 

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).  

 
Anleggsarbeidet bør utføres utenom torskens gyteperiode, som er fra januar til april i disse farvann, samt 

utenom hekkeperiode for sjøfugl, som er fra april til slutten av juli. Ved å unngå sprenging før slutten 

av juli vil også vern av torskeyngel de første måneder etter klekking være sikret. I anleggsperioden vil 
det være hensiktsmessig å utføre arbeidet mest mulig sammenhengende, for å minske forstyrrelser og 

påvirkning over tid.  

 

Undervanns-sprengninger skal gjennomføres så skånsomt for miljøet som mulig. Kystverket har 
utarbeidet egne rutiner for å minimere negative effekter av undervannssprengning. 

 

 

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). 
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KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt. Kunnskapsgrunnlaget er både kunnskap om arter sin 

bestandssituasjon, naturtyper sin utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger (jf. 

Naturmangfoldloven § 8).  
 

TILTAKET 

Det er knyttet lite usikkerhet til selve tiltaket.  

 

VURDERING AV VERDI 

Verdivurderingen er basert på foreliggende informasjon og feltundersøkelser. Feltarbeidet ble utført 
innenfor vekstsesongen for makroalger på to forskjellige tidspunkt (mai og august 2016). 

Feltregistreringen ble utført på lokalitets- og artsnivå, men rapportering av enkeltfunn av arter i 

rapporten er ikke utfyllende. Likevel er sannsynligheten liten for at mer detaljerte undersøkelser av 

delområdene vil endre vurderingene. Oppfølgende undersøkelser vurderes å ikke være nødvendig. 
 

 

VURDERING AV KONSEKVENS 

Det er lite usikkerhet knyttet til vurdering av tiltakenes konsekvens med hensyn til arealbeslag/arealtap 

i tiltaksområder. Det er knyttet noe usikkerhet til vurdering av konsekvens for funksjonsområdet for 
sjøfugl Byfjorden sør (lok. 5) med hensyn til avgrensing av området og tap av beiteområder. 
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