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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Alsaker Fjordbruk AS utarbeidet en konsekvensutredelse 

for miljø og klima, som omfatter fagtemaene marint naturmangfold og naturressurser/fiskeri, i 

influensområdet for utslipp fra landbasert oppdrett i Onarheimsfjorden. Alsaker Fjordbruk AS ønsker å 

etablere et RAS I matfiskanlegg med mulighet for produksjon av postsmolt ved Nedrevåge på Tysnes. 

Utslippet er planlagt plassert i ytre deler av Onarheimsfjorden, utenfor terskelen mot 

Kvinnheradsfjorden. 

 

Rapporten er utarbeidet av Christiane Todt (PhD i systematisk biologi) og Birgit S. Huseklepp (M.Sc. i 

marinbiologi). Joar Tverberg (M.Sc. i marinbiologi) har laget kart og bidratt til vurderingen. Mette 

Eilertsen (M.Sc. i marinbiologi) har kvalitetssikret rapporten. Feltundersøkelser er utført av Christiane 

Todt i samarbeid med Frank Adsen og Thomas Nybøe fra ROV AS, 2. september 2020 og 21. juli 2021. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Alsaker Fjordbruk AS ved Kristian Råsberg for oppdraget og ROV 

AS for godt samarbeid.  

 

 

Bergen, 15. desember 2021 
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SAMMENDRAG 

Todt, C. & B. S. Huseklepp 2021. Ny oppdrettslokalitet Nedrevåge, Tysnes kommune. 

Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser. Rådgivende Biologer AS, 

rapport 3530, 42 sider, ISBN 978-82-8308-881-6. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Alsaker Fjordbruk AS utarbeidet en konsekvensutredning 

for marint naturmangfold og naturressurser. 

 

TILTAKET OG DAGENS MILJØTILSTAND 

Det er planlagt å etablere et landbasert oppdrettsanlegg i Nedrevåge, Tysnes kommune. Nedrevåge 

Matfisk vil være basert på resirkuleringsteknologi og er planlagt med en ramme på en årlig produksjon 

på 100.000 tonn. Utslippsvannet vil bli renset i eget renseanlegg, og anlegget vil verken ha utslipp av 

lakselus eller bidra med rømt fisk. Renset avløpsvann, som inneholder rester av finpartikulært organisk 

materiale og løste næringssalter, slippes ut via en 4,9 kilometer lang rørledning utenfor terskelen mellom 

Onarheimsfjorden og Kvinnheradfjorden. Det søkes om utslippstillatelse til årlige utslipp i sjø på 3343 

tonn totalt nitrogen, 462 tonn totalt fosfor og 3175 tonn totalt karbon. De første årene etter etablering er 

den forventete rensegraden lavere, og utslipp vil ligge på 5 014 tonn totalt nitrogen, 867 tonn totalt fosfor 

og 10 319 tonn karbon. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i den lavere rensegraden, men viser 

med hensyn til påvirkning i driftsfasen også til den maksimale rensegraden som ønskes å oppnås.  

 

Modellering viser at organiske partikler vil spres fra utslippspunktet sørøst for Fjæreflua hovedsakelig i 

nordvestlig og vestlig retning, og store deler av partiklene vil sedimentere ned på sjøbunnen på mellom 

rundt 100 og 170 m dyp utenfor terskelen til Onarheimsfjorden. På grunn av relativt sterk strøm vil 

partiklene spres over et større område og det forventes ingen stor lokal akkumulering som under et 

matfiskanlegg med åpne merder. En forhåndsgransking i 2021, utført i området med forventet størst 

organisk belasting, viste "svært god" miljøtilstand på seks stasjoner.  

 

Noe av utslippsvannet kan også spes innover Onarheimsfjorden. Ved maksimal rensegrad (80 % 

organisk karbon, 40 % nitrogen, 60 % fosfor) vil kun dype deler av Onarheimsfjorden motta mengder 

av organisk karbon, som kan føre til en markant påvirkning av bunnfauna (mer enn 10 g per kvadrameter 

per år). Ved lavere rensegrad vil påvirkningen være betydelig større. I tillegg vil nærstoffrikt vann 

transporteres til indre deler av Onarheimsfjorden. 

 

I Onarheimsfjorden ligger matfiskanlegget Onarøy (id. 10136) med en MTB på 3900 tonn, 

stamfiskanlegget Onarheim (id. 10323) med en MTB på 150 tonn og settefiskanlegget Onarheim II 

(39977), som ennå ikke er i drift. I tillegg ligger matfiskanlegget Ystadneset (id. 29936) med en MTB 

på 3900 rundt 3 km nordøst for det planlagte utslippspunktet fra Nedrevåge. Matfiskanlegget Skorpo 

NV (id. 12108) med en MTB på 5460 tonn ligger på tvers over Kvinnheradsfjorden, rundt 6 km fra det 

planlagte utslippspunktet. C-granskinger ved matfiskanleggene har vist "god" miljøtilstand i 

overgangssonen og kun lokal negativ påvirkning på sjøbunnen ved merdkanten til anleggene. 

Resipientene synes dermed å tåle dagens belastning. 

 

Under kartlegging av marint naturmangfold på sjøbunnen med ROV i 2020 ble det avgrenset et område 

med bambuskorallskog på 220-260 m dyp i overgangen mellom Onarheimsfjorden og 

Kvinnheradsfjorden, samt noen individ av kjøttkorall på en fjellvegg. Ellers ble det i 2020 og 2021 

observert vanlige arter og naturtyper langs planlagt rørtrase på tvers over Onarheimsfjorden og i området 

med forventet størst sedimentering av organiske partikler nord og vest for utslippspunktet. 
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0-ALTERNATIVET 

Det vurderes å være en sannsynlig utvikling i utredningsområdet at det innen de neste 10 år ikke skjer 

andre tiltak som tilfører større mengder organisk materiale eller næringssalter til utredningsområdet, 

dvs. at nullalternativet tilsvarer dagens tilstand. 

 

VERDIVURDERING 

Utredningsområdet (plan- og influensområdet) for tiltaket omfatter hele vannforekomsten 

Onarheimsfjorden med unntak av Husavågen, samt sørlige deler av Lukksundet. Innenfor 

influensområdet er det registrert en naturtype med stor verdi (bambuskorallskog i delområde 2), en med 

middels verdi (sukkertareskog i delområde 3) og en med noe verdi (bløtbunnsområder i strandsonen i 

delområde 1).  Hele influensområdet er funksjonsområder for vanlige arter og har noe verdi. I tillegg er 

det mange naturressurser registrert i influensområdet, derav fem gyteplasser og oppvekstområder for 

fisk (delområde A-E) med middels verdi, åtte fiskeplasser for passive og/eller aktive redskap (delområde 

F-M) med middels eller stor verdi, og åtte låssettingsplasser med noe eller middels verdi. 

Tabell 1. Verdi og konsekvens for delområder tilknyttet plan- og influensområde for Nedrevåge Matfisk 

i Onarheimsfjorden.  

Tema 

 

Delområde Verdi 

           Konsekvens av 

 
0-

alt. 
tiltaket 

N
at

u
rm

an
g

fo
ld

 

1 Langholmen (bløtbunnsområder i strandsonen) Noe 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

2 
Kvinnheradsfjorden-Onarheimsfjorden 

(hornkorallskog) 
Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

3 Elsakervåg (sukkertareskog) Middels 0 Noe miljøskade (–) 

- Influensområde (vanlige arter) Noe 0 Noe miljøskade (–) 

N
at

u
rr

es
su

rs
er

 

A Håvika (gytefelt) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

B Viken (gytefelt) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

C Håvika (gytefelt) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

D Lukksundet (oppvekstområde) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

E Ånuglo-Midtøya-Seløya (oppvekstområde) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

F Nordøy - Husavågen – Støaneset (fiskeplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

G Fjæreflua (fiskeplass) Middels 0 Noe miljøskade (–) 

H Vatterøy til Nedrevågneset (fiskeplass) Middels 0 Noe miljøskade (–) 

I Onarheimsfjorden (fiskeplass) Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

J Selsøy-Ånuglo (fiskeplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

K Nymark/Lukksund (fiskeplass) Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

L Petersholmen (fiskeplass) Stor 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

M Håvika (fiskeplass) Noe 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

N Håvika (låssettingsplass) Noe 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

O Nedrevågen (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

P Kyrkjevika-Nesjavika (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Q Elsåkervågen (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

R Dragevika-Blekavågen (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

S Nordre Espevika (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

T Bekkjarvik (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

U Djupavika (låssettingsplass) Middels 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

 Samlet konsekvens for naturmangfold  Noe negativ konsekvens 

 Samlet konsekvens for naturressurser  Noe negativ konsekvens 
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Tiltaket vil tilføre Onarheimsfjorden betydelige mengder av organiske partikler og næringssalter. Det 

vurderes at bløtbunnsområder i strandsonen i delområde 1 og korallskogsbunn i delområde 2 ikke vil 

påvirkes av tiltaket. Noe miljøskade på sukkertareskog i delområde 3 kan ikke utelukkes. Tiltaket kan 

føre til noe miljøskade for funksjonsområde for vanlige arter i influensområdet ellers. Samlet vil tiltaket 

føre til noe negativ konsekvens for naturmangfold. 

 

Utslipp av organiske partikler og næringssalter i en fjord vil alltid medføre endringer i økosystemet og 

dermed til en viss grad påvirke naturressurser. I dette tilfellet kan påvirkninger som fører til bedre 

næringsgrunnlag for bunnfisk anses som positiv for fiske etter bunnfisk, men det kan ikke utelukkes at 

det er negative endringer for enkelte arter. Tilførsler av sink fra fôret kan over lengre tid akkumuleres i 

sedimenter og inngå næringskjeden. Det er derfor vurdert at tiltaket vil føre til noe forringing og noe 

miljøskade for naturressurser i delområde G (Fjæreflua), som ligger nærmest utslippspunktet. For 

fiskeplassen i delområde H (Vatterøy til Nedrevågneset) vil tiltaket føre til noe forringing og noe 

miljøskade på grunn av at rørledning for utslippet vil krysse fiskeplassen. Ellers er det vurdert at tiltaket 

vil føre til ubetydelig endring for fiskeri. Samlet er konsekvensen for naturressurser vurdert å være noe 

negativ.  

 

SAMLEDE VIRKNINGER 

Det er utslipp fra flere matfiskanlegg i utredningsområdet, men resipienten synes å tåle dagens belasting 

godt. Etablering av Nedrevåge matfisk vil føre til ytterlige belastning i resipienten. De enkelte 

delområdene er ikke overlappende og dermed vil samlete virkninger ikke overskride virkningen i de 

enkelte delområder. 

 

MIDLERTIDIG PÅVIRKNING 

Tiltaket er vurdert å medføre lite midlertidige påvirkninger. Anleggsarbeidet på land kan føre til støy og 

lokal forurensing med støv og partikler som tilføres sjøområdet som grenser til Nedrevåge ved avrenning 

fra land.  

 

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER 

Bruk av siltduk under anleggsarbeidet kan begrense spredning av vann forurenset med støv og partikler. 

I driftsfasen vil effektiv rensing av utslippsvannet være mest viktig tiltak for å begrense negative 

virkninger som kan føre til miljøskader. 

 

USIKKERHET 

Datagrunnlag er vurdert som godt i forhold til denne rapportens formål og det er generelt lite usikkerhet 

knyttet til vurderingene. 
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TILTAKET 

Anlegget er planlagt etablert på et 110 dekar stort areal i Nedrevåge i Tysnes kommune, som er regulert 

til industri- og kontorformål (figur 1). Planlagt produksjon av matfisk og smolt gjennomføres i vannkar 

på land.  

 

Figur 1. Planskisse over planlagt landbasert oppdrettsanlegg på allerede tilrettelagt og regulert 

landareal på Nedrevåge. Grunnlag for skissen er reguleringsplanen med område for industriformål 

(lilla) og for kontor/industri (grønn med lilla striper).  

Nedrevåge Matfisk vil være basert på resirkuleringsteknologi og er planlagt med en ramme på en årlig 

produksjon på 100.000 tonn. To kar utstyres med sin egen resirkuleringsenhet, som da utgjør sin egen 

produksjonsenhet/smittemessige enhet. Utslippene fra anlegget vil bli renset i eget renseanlegg med 60 

– 80 µm filter (uten denitrifikasjon). 
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En samlet årlig bruttoproduksjon på 100.000 tonn fisk med et fôrbruk på 115.000 tonn fôr gir da følgende 

utslipp til sjø, som det søkes om utslippstillatelse til (tabell 2): 

Tabell 2. Beregnet utslipp fra produksjon ved Alsaker Fjordbruk AS sitt planlagte nye Nedrevåge 

Matfisk i Onarheimsfjorden.  

Utslipp fra planlagt anlegg  Totalt nitrogen Totalt fosfor Totalt karbon 

Rensegrad, type RAS-1 40 % 60 % 80 % 

Utslipp til sjø  3343 tonn 462 tonn 3175 tonn 

 

De første årene etter etablering er den forventete rensegraden lavere og utslipp vil ligge på 5 014 tonn 

totalt nitrogen, 867 tonn totalt fosfor og 10 319 tonn karbon.  Dette tilsvarer omtrent 29 ganger årlig 

høyere utslipp av karbon enn det lokaliteten Onarøy tilfører Onarheimsfjorden. Ved planlagt omsøkt 

rensegrad på 80 % av karbon, vil det rensete utslippet fra Nedrevåge tilsvare rundt 9 ganger høyere 

utslipp (jf. Tveranger og Johnsen 2021).   

 

Det er planlagt vanninntak via en rørledning som fører sørover fra østlige side av anlegget ned til rundt 

80 m dyp. Renset avløpsvann slippes ut via en 4,9 km lang rørledning med en antydet dimensjon på 

1200 mm PEH, som krysser Onarheimsfjorden og fører gjennom terskelrennen sør for Fjæreflua ned til 

rundt 190 m dyp i overgangen Onarheimsfjorden/Kvinnheradfjorden.  

 

 

Figur 2. Oversiktskart som viser plassering av Nedrevåge matfisk med planlagte rørledninger for 

vanninntak og avløp. 
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METODE 

KONSEKVENSUTREDNING 

Konsekvensutredningen følger Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger M-1941. Denne 

tar utgangspunkt i samme metodikk som Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser V712.  

En konsekvensutredning starter med innhenting av kunnskap og data om klima- og miljøtema, fra ulike 

kilder til eksisterende miljøinformasjon og fra feltundersøkelser og muntlige kilder. Et godt 

kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å utarbeide en god konsekvensutredning og det stilles krav til 

innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning. Vurdering av konsekvens for klima- og 

miljøtema er i M-1941 delt inn i 6 steg: 

 

Steg 1. Inndeling i delområder 

Det opprettes hensiktsmessige delområder i utredningsområdet på grunnlag av de ulike 

registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for vurdering av verdi, påvirkning og 

konsekvens.  

 

Steg 2: Verdisetting av hvert delområde 

Verdi er et mål på hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen blir 

vurdert etter en femdelt skala fra "ubetydelig" til "svært stor" verdi. I verdivurderingene er det verdiene 

i nullalternativet som legges til grunn.  

Steg 3: Vurdering av påvirkning for hvert delområde 

I dette steget vurderes i hvilken grad hvert enkelt delområde blir påvirket av planene eller tiltaket (tabell 

6). Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske og geologiske funksjoner, og 

økologiske prosesser, forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller 

delvis brytes (noen ganger at de styrkes). 

 

Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde 

Konsekvensgraden for naturmangfold skal først bestemmes for hvert delområde. Konsekvensgraden 

framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Konsekvensgraden vises i en 

konsekvensvifte (figur 2), som viser hvor 

alvorlig konsekvensene ved planen eller 

tiltaket forventes å bli. Denne skal gjøres for 

hvert alternativ som konsekvensutredes. 

Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde 

skal begrunnes. Tabell 3 viser 

konsekvensgradene som følge av ulike 

kombinasjoner av verdi og påvirkning.  

Alle områder som blir berørt av et tiltak eller 

en plan skal identifiseres, men bare områder 

som blir varig påvirket skal vurderes. 

Langsiktige virkninger er varige 

miljøvirkninger av tiltaket, som kan inntreffe 

på lang sikt, også utover planen eller tiltakets 

levetid. 

Figur 3. Konsekvensvifte jf. M-1941. 

Sammenstilling av verdi langs x-aksen og grad 

av påvirkning langs y-aksen.  

  

Forbedret

Ubetydelig 
endring

Noe 
forringet

Forringet

Ødelagt

Sterkt 
forringet

Svært
stor

StorMiddelsNoe
Uten 

betydning

0 – – – – – – – – – –

+ / + ++ + +/ + + + +
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I enkelte tilfeller er det relevant å beskrive midlertidige påvirkninger på et område, gjerne knyttet til 

anleggsfasen. Disse beskrives i eget kapittel.  

 

I konsekvensvurderingene legges nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene beskriver 

endringer sammenliknet med nullalternativet. Det gjelder både miljøskader og miljøforbedringer. 

Tabell 3. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder 

Skala Konsekvensgrad Beskrivelse (sammenlignet med nullalternativet) 

---- Svært alvorlig miljøskade Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for området. 

Gjelder kun for områder med stor eller svært stor verdi. 

--- Alvorlig miljøskade Alvorlig miljøskade for området 

-- Betydelig miljøskade Betydelig miljøskade for området 

- Noe miljøskade Noe miljøskade for området 

0 Ubetydelig miljøskade Ingen eller ubetydelig miljøskade for området 

+/++ Noe miljøforbedring. 

Betydelig miljøforbedring 

Miljøgevinst for området. Noe forbedring (+) eller betydelig 

forbedring (++) 

+++/++++ Stor miljøforbedring. Svært 

stor miljøforbedring 

Stor miljøgevinst for området. Stor (+++) eller svært stor (++++) 

forbedring. Benyttes i hovedsak der områder med ubetydelig eller 

noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket 

 

Steg 5: Vurdere samlet konsekvensgrad for miljøtema 

Resultatene fra konsekvensviften og tilhørende begrunnelse for konsekvensgrad for hvert enkelt 

delområde brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for planen eller tiltaket har på hvert vurdert 

miljøtema, som sammenlignes med nullalternativet. Dersom det foreligger ulike alternativer, oppgis en 

samlet konsekvensgrad per alternativ. 

 

Forventede virkninger av klimaendringer kan inngå i vurderingen av samlede virkninger. 

Konsekvensgraden for miljøtemaet vurderes på en skala fra positiv til kritisk negativ (tabell 4).  

Tabell 4. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av miljøtema 

Konsekvensgrad Kriterier for konsekvensgrad 

Kritisk negativ konsekvens Stor andel av alternativets område har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere 

delområder med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (----), og i tillegg 

store samlede virkninger. Brukes unntaksvis. 

Svært stor negativ konsekvens Stor andel av alternativets område har høy konfliktgrad. Det er delområder 

med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (----), og ofte flere/mange 

områder med alvorlig miljøskade (---). Vanligvis store samlede virkninger. 

Stor negativ konsekvens  Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Ofte vil flere delområder ha 

konsekvensgrad alvorlig miljøskade (---). 

Middels negativ konsekvens Ingen delområder med de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet 

lavt. Delområder med konsekvensgrad betydelig miljøskade (--) dominerer. 

Noe negativ konsekvens Kun en liten del av alternativets område har konflikter. Ingen delområder har 

de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet lavt. Vanligvis vil 

konsekvensgraden noe miljøskade (–) dominere.  

Ubetydelig konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlige endringer sammenlignet med 

nullalternativet. Det er få konflikter og ingen konflikter med de høyeste 

konsekvensgradene. 

Positiv konsekvens Totalt sett er alternativet en forbedring for temaet sammenlignet med 

nullalternativet. Det er delområder med positiv konsekvensgrad og kun få 

delområder med lave negative konsekvensgrader. De positive 

konsekvensgradene oppveier klart delområdene med negativ konsekvensgrad. 

Stor positiv konsekvens  Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med 

positiv konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative 

konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 

konsekvensgrad. 
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Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema 

Dersom utredningen omfatter flere klima- og miljøtema, skal konsekvensene for alle tema 

sammenstilles.  

 

Fremstillingen av forventede konsekvenser for klima- og miljøtemaene skal sikre at de mest sentrale 

miljøtemaene presenteres, og vise hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike 

alternativene.  viser konsekvensgradene som følge av ulike kombinasjoner av verdi og påvirkning.  

 

 

VALG AV FAGTEMA 

Denne utredningen tar for seg temaene naturmangfold og naturressurser. Verdisettingskriterier for disse 

temaene er gitt i tabell 5 og grad av påvirkning er vist i tabell 6 & tabell 7.  

Tabell 5. Verdisettingskriterier av ulike fagtema fra M-1941. For naturressurser er kriteriene fra V712 

Verdikategori 
Ubetydelig 

verdi  
Noe verdi 

Middels verdi / 

forvaltningsprioritet 

Stor verdi / høy 

forvaltningsprioritet 

Svært stor verdi / 

høyeste 

forvaltningsprioritet 

N
a

tu
r
m

a
n

g
fo

ld
 

Verneområder og 

områder med 

båndlegging 

 

        Verdensarvområder. 

Verneområder jf. 

naturmangfoldloven. 

Foreslåtte verneområder. 

Utvalgte naturtyper  

Naturtyper  

Miljødirektoratets 

instruks 
DN-håndbok 13,19 

Norsk rødliste for 

naturtyper 
 

LK = 

lokalitetskvalitet 

  Med sentral 

økosystemfunksjon 

& svært lav LK. 

NT-naturtyper med 

svært lav LK. 

Spesielt dårlig 

kartlagte naturtyper 

med svært lav LK. 

DN-HB13 & DN-

HB19: 

C-lokaliteter. 

CR/EN/VU & svært lav LK. 

Naturtyper med sentral 

økosystemfunksjon & lav 

LK. 

NT & lav/moderat LK. 

Dårlig kartlagt & lav/moderat 

LK. 

DN-HB13: 

NT & med B-/C-verdi. 

B-lokaliteter. 

DN-HB19: 

B-lokaliteter uten vesentlig 

regional verdi. 

CR & lav LK. 

EN & lav/moderat LK. 

VU & lav/moderat/høy LK. 

Naturtyper med sentral 

økosystemfunksjon & 

moderat/høy LK. 

NT & med (svært) høy LK. 

Dårlig kartlagte & (svært) 

høy LK. 

DN-HB13: 

EN/CR & C-verdi. 

VU & B-/C-verdi. 

A-lokaliteter inkl. NT. 

DN-HB19: 

A/B-lokaliteter. 

CR & moderat/(svært) høy 

LK. 

EN & (svært) høy LK. 

VU & svært høy LK. 

Med sentral 

økosystemfunksjon & svært 

høy LK. 

DN-HB13 & DN-HB19: 

EN/CR & A/B-verdi. 

VU & A-verdi. 

Arter inkludert 

økologiske 

funksjonsområder 
For fisk: NVE 49/2013 

 

FO = 
Funksjonsområder 

  Vanlige arter og 

deres FO 

Laks, sjøørret- og 

sjørøyebestander 

/vassdrag med liten 

verdi 

Ferskvannsfisk og ål 

- vassdrag/bestander 

med liten verdi"  

NT-arter og deres FO 

FO for spesielt 

hensynskrevende arter. 

Fastsatte bygdenære områder 

omkring nasjonale 

villreinområder som grenser 

til viktige FO. 

Laks, sjøørret- og 

sjørøyebestander/ vassdrag 

med middels verdi 

Innlandsfisk og åle - 

vassdrag/bestander med 

middels verdi. 

VU-arter og deres FO. 

Spesielle økologiske former 

av arter (ikke fisk) 

Fastsatte randområder til de 

nasjonale villreinområdene. 

Viktige FO for villrein i de 

14 øvrige villreinområdene 

(ikke-nasjonale). 

Laks sjøørret -, og 

sjørøyebestander/ vassdrag 

med stor verdi  

Innlandsfisk (eks. 

langtvandrende bestander av 

harr, ørret og sik) og åle 

vassdrag/bestander med stor 

verdi  

Fredede arter. 

Prioriterte arter (med evt. 

forskriftsfestede FO). 

EN/CR-arter og deres FO. 

Nasjonale villreinområder. 

Villaksbestander i nasjonale 

laksevassdrag og laksefjorder, 

øvrige anadrome 

fiskebestander/vassdrag med 

svært stor verdi 

Lokaliteter med relikt laks. 

Spesielt verdifulle 

storørretbestander – sikre 

storørretbestander og 

ålevassdrag/bestander med 

svært stor verdi" 

N
a

tu
rr

es
su

rs
er

  

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. 
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Tabell 6. Påvirkning - naturmangfold 

Planen/tiltakets 

påvirkning 
Forbedret 

Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Vernet natur Området blir restaurert mot 

en opprinnelig naturtilstand. 

Ingen eller 

uvesentlig 
virkning på 

kort eller lang 

sikt. 

Ubetydelig påvirkning. 

Ikke direkte 
arealinngrep. 

Varig forringelse av 

mindre alvorlig art, evt. 
mer alvorlig miljøskade 

med <10 år 

restaureringstid 

Mindre påvirkning som 

berører liten/ubetydelig del 
og ikke er i strid med 

verneformålet. 

Varig forringelse av middels 
alvorlighetsgrad, evt. mer 

alvorlig miljøskade med 

>10 år restaureringstid  

Påvirkning som 

medfører direkte 
inngrep i verneområdet 

og er i strid med 

verneformålet 
Varig forringelse av høy 

alvorlighetsgrad 

Evt. med >25 år 
restaureringstid. 

Naturtyper Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep 

tilbakeføres til opprinnelig 

natur. 

Ingen eller 
uvesentlig 

virkning på 

kort eller lang 
sikt 

Berører en mindre 
viktig del (<20% areal). 

Liten forringelse av 

restareal. 
Varig forringelse av 

mindre alvorlig art, 

eventuelt mer alvorlig 
miljøskade med <10 år 

restaureringstid 

Berører 20–50 % av areal, 
men liten forringelse av 

restareal. Ikke forringelse av 

viktigste del av lokalitet. 
Varig forringelse av middels 

alvorlighetsgrad, evt. mer 

alvorlig miljøskade med 
>10 år restaureringstid 

Berører <50 % av areal. 
Berører >50 % av areal, 

men den viktigste / mest 

verdifulle delen 
ødelegges. Restareal 

mister sine økologiske 

kvaliteter og/eller 
funksjoner. 

Varig forringelse av høy 

alvorlighetsgrad. 
Evt. med >25 år. 

restaureringstid  

Økologiske 

funksjoner for 

arter  

Gjenoppretter eller skaper 

nye trekk/ 

vandringsmuligheter mellom 
leveområder/biotoper (også 

vassdrag). Viktige 

biologiske funksjoner 
styrkes. 

Ingen eller 

uvesentlig 

virkning på 
kort eller lang 

sikt 

Splitter sammenhenger/ 

reduserer funksjoner, 

men vesentlige 
funksjoner 

opprettholdes. 

Mindre alvorlig 
svekking av trekk/ 

vandringsmulighet, 

flere alternativer finnes. 
Varig forringelse av 

mindre alvorlig art, evt. 

mer alvorlig miljøskade 
med <10 år 

restaureringstid 

Splitter opp og/eller 

forringer arealer slik at 

funksjoner reduseres. 
Svekker trekk/ 

vandringsmulighet, 

eventuelt blokkerer trekk/ 
vandringsmulighet der 

alternativer finnes. 

Varig forringelse av middels 
alvorlighetsgrad, evt. mer 

alvorlig miljøskade med 

>10 år restaureringstid 

Splitter opp og/eller 

forringer arealer slik at 

funksjoner brytes. 
Blokkerer 

trekk/vandring hvor det 

ikke er alternativer. 
Varig forringelse av høy 

alvorlighetsgrad. 

Evt. med >25 år. 
restaureringstid 

Tabell 7. Påvirkning naturressurser jf. V712 

Planen/tiltakets 

påvirkning 
Forbedret 

Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Fiskeri Tiltaket medfører 

opprydding i tidligere 

negative tiltak. 

Lokalitet og 

funksjon blir 

tilnærmet 
uendret. 

Mindre enn 20 % av 

lokalitet og funksjon 

går tapt. 

Mer enn 20 % av 

lokalitet og funksjon går 

tapt. 

Størstedelen av lokalitet 

blir varig beslaglagt. 

Lokalitetens funksjoner 
går tapt/blir ødelagt. 
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FELTUNDERSØKELSER 

Kartlegging med ROV ble utført av Christiane Todt (RB) og ROV AS, 2. september 2020 og 21. juli 

2021. Det ble brukt en Argus Mini ROV. Videofilmene inkluderer dato, tid, posisjon og dybde for hvert 

transekt. I tillegg ble det tatt representative bilder som inkluderer samme informasjon. 

 

Den 2. september 2020 ble det kjørt tre transekter langs trasé for utslippsledning (T4, T5, T6). Det var 

gode værforhold med lite vind i starten av dagen, men så var det økende vind og bølgehøyde. Forsker 

fra Rådgivende Biologer (C. Todt) var om bord i båten. Den 21. juli 2021 ble det kjørt fire transekter 

for å dokumentere sjøbunnen i sedimenteringsområde for planlagt utslippspunkt (T10-T13). Det var 

gode værforhold under hele arbeidet, med lite vind og bølger. Forsker fra Rådgivende Biologer (C. Todt) 

fulgte med filmingen via videolink.  

 

Figur 4 viser forløpet av transektene nevnt ovenfor, samt transekt T1 og T2 på dyp skråning (se Todt 

m.fl. 2020). 

 

 

Figur 4. Plassering av transekter under kartlegging av naturmangfold på sjøbunn. 
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UTREDNINGSOMRÅDET 

Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet. Planområdet er det geografisk 

avgrensede området som er omsøkt for tiltaket og der tiltaket kan medføre direkte arealbeslag. For et 

landbasert oppdrettsanlegg vil dette inkludere arealbeslag langs rørledning og evt. fylling i sjø eller 

andre fysiske tiltak i kaiområder. Ved Nedrevåge er det planlagt kun minimale endringer i grunne 

områder nært land, inkludert kaiområde, og er derfor ikke inkludert i vurderingen. I tillegg vil 

rørledninger for vanninntak og utslipp av renset avløpsvann føre til noe arealbeslag på sjøbunnen. 

Nøyaktig plassering av rørledninger er ikke kjent og vurderinger av verdi og virkning er basert på 

referanseområder som er tenkt å gjenspeile forhold langs mulig traséforløp. 

 

 

Figur 5. Oversikt over utredningsområdet for tiltaket. 

Influensområdet er det området der virkninger forventes å kunne oppstå, uavhengig av planområdets 

avgrensning. Influensområdet langs rørledninger er minimalt i driftsfasen og er ikke nærmere vurdert. 

Influensområdet for utslipp av næringssalter i vannsøylen og organiske partikler på sjøbunnen 

inkluderer både nærområdet hvor påvirkningen vil være størst og dermed mest negativ, og områder med 

mer diffus påvirkning, hvor "gjødsling" kan føre til endringer i økosystemet.  
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Influensområdet for denne konsekvensutredningen inkluderer hele vannforekomsten Onarheimsfjorden, 

med unntak av Husavågen, som er vurdert å ikke påvirkes av tiltaket. Deler av Lukksundet nærmest 

Onarheimsfjorden er inkludert i influensområdet.  

 

Utslippet fra akvakulturanlegget Nedrevåge vil ligge utenfor terskelen mellom Onarheimsfjorden og 

Kvinnheradsfjorden. Med hovedstrømretning mot vest og nordvest vil utslippsvannet først føres 

hovedsakelig i disse retninger og vil så avledes mot nord. En spredningsmodellering viste at den største 

delen av partikulært materiale vil avsettes utenfor terskelen, men at fortynnet avløpsvann som inneholder 

organisk karbon kan strømme over terskelen innover Onarheimsfjorden (Frøseth 2021, se også kapittel 

Dagens miljøtilstand). Ved planlagt rensing med høy rensegrad vil mengden av partikler som 

sedimenterer ned på sjøbunnen i indre deler av Onarheimsfjorden være nokså liten og vil nå biologisk 

relevante mengder bare i de dypeste deler av fjordbassenget nær terskelen. Ved lavere rensegrad, som 

er sannsynlig for de første årene av driften, vil imidlertid store deler av Onarheimsfjorden, minst 

periodevis kunne motta mengder av betydning organisk karbon. Dette er tatt som utgangspunkt for 

vurderingen. Mengder av betydning anser vi her som en årlig sedimentering av 5 g organisk karbon per 

kvadratmeter, som tilsvarer omtrent 10 % av forventet naturlig sedimentering i en fjord (Valiela 1984). 

Spredning av løste næringssalter er ikke modellert, men følger trolig et lignende mønster som organisk 

karbon. Det er mer sannsynlig at løste næringssalter når grunne områder enn partikulært karbon, spesielt 

i perioder med lite sjikting og sterk turbulens i vannsøylen, og derfor inkluderer influensområdet også 

grunne områder.  

 

 

 

DAGENS MILJØTILSTAND 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det omsøkte anlegget skal ligge i Nedrevåge næringsområde i Tysnes kommune med tilknytning til 

Onarheimsfjorden (figur 6). Onarheimsfjorden ligger på nordsiden av Kvinnheradsfjorden, ytterst i 

Hardangerfjordsystemet. Hovedbassenget i Onarheimsfjorden er maksimalt rundt 130 m dyp, men store 

deler av fjorden er grunnere enn 100 m. I dag ligger matfiskanlegget Onarøy (id. 10136) med en MTB 

på 3900 tonn, stamfiskanlegget Onarheim (id. 10323) med en MTB på 150 tonn og settefiskanlegget 

Onarheim II (39977), som ennå ikke er i drift, i Onarheimsfjorden.  

 

Utslippet fra det nye settefiskanlegget på Nedrevåge er planlagt å ligge på rundt 170-180 m dyp sørøst 

for Fjæreflua, rundt 600 m utenfor terskelen mellom Onarheimsfjorden og Kvinnheradsfjorden. 

Terskelen er en smal renne sør for Fjæreflua, som ligger på 110-120 m dyp (figur 7). Sjøbunnen i 

utslippsområdet skråner moderat bratt nedover fra terskelen mot planlagt utslipp og til rundt 190 m dyp 

og flater så ut. Platået er rundt 250 m dyp ca. 900 m fra utslippspunktet og derfra skråner bunnen bratt 

nedover i Kvinnheradsfjorden, som på sitt dypeste er vel 450 m dyp. Matfiskanlegget Ystadneset (id. 

29936) med en MTB på 3900 ligger rundt 3 km nordøst for det planlagte utslippspunktet fra Nedrevåge. 

Matfiskanlegget Skorpo NV (id. 12108) med en MTB på 5460 tonn ligger på tvers over 

Kvinnheradsfjorden, rundt 6 km fra utslippspunktet. 
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Figur 6. Geografisk plassering av planlagt oppdrettsanlegg Nedrevåge med utslippspunkt.  
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Figur 7. Plassering av prøvestasjoner for forundersøkelsen i sedimenteringsområdet rundt planlagt 

utslippspunkt (A1-A6), samt en referansestasjon (Ref); strømroser av vannfluks for spredningsstrøm er 

vist. Figur tatt fra Økland m.fl. (2021). 

 

STRØMFORHOLD OG SPREDNINGSMODELLERING 

Det er gjort strømmålinger på to posisjoner (figur 7), der det østlige målepunktet på vel 250 m dyp viste 

strøm nær bunnen mot vest, nord og øst, mens det var en dominans av strøm i retning vestnordvest på 

190 m dyp og vest på 150 m dyp utenfor det planlagte utslippspunktet (Furset 2021). 

 

Det ble også modellert innlagringsdybde (Fjørtoft 2021) og partikkelspredning basert på 

strømmålingene (Frøseth 2021). Ved utslippspunktet på 190 m dyp er det beregnet en innlagringsdybde 

på rundt 130 m dyp. Ved middel vannføring kan avløpsvann nå opp til 124 m dyp, og med dypeste 

terskel inn til Onarheimsfjorden på 109 m dyp indikerer dette liten grad av tilførsel inn i dette området. 

Utslippsvannet vil imidlertid spres hovedsakelig i vestlig retning, det vil si mot terskelen og Fjæreflua. 

Straum1 Straum2 

Fjæreflua 
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Her vil strømmen dele seg i en stor nordlig komponent og en mindre stor sørlig komponent, samt at noe 

av vannet vil strømme over terskelen. Partikler vil sedimentere ned på sjøbunnen hovedsakelig på 

mellom 100 og 170 m dyp utenfor terskelen til Onarheimsfjorden (figur 8).  

 

 

Figur 8.  Oversiktskart over sedimentering av SOC (Sediment Organic Carbon) (g C/m2) etter et år, 

med lav rensegrad (figur fra Frøseth 2021). Svart prikk viser utslippspunkt. 

Partikkelspredning er modellert ved to ulike nivå av rensegrad av avløpsvannet og resultater er presentert 

som mengde av partikulært karbon per kvadratmeter fra utslippet som sedimenteres per år. Ved høyeste 

rensegrad vil partikler i liten grad bli fraktet over terskelen inn til Onarheimsfjorden og 

sedimenteringsraten fra utslippet er modellert til 5–15 g C/m2 på sjøbunn som er dypere enn rundt 60–

70 m.  

 

Modellering av lavere rensegrad (figur 8) viste imidlertid at betydelige mengder av partikulært organisk 

kan trekkes over terskelen innover Onarheimsfjorden. Hvis en går ut fra at 5 g C/m2 utgjør rundt 10 % 

av naturlig sedimentering (se avsnitt Utredningsområdet) så er mengder på 15–30 g C/m2, som forventet 

for store deler av Onarheimsfjorden, en betydelig økning i forhold til naturlig sedimentering. Skråningen 

oppover terskelen og nordøst for utslippspunktet, vil kunne motta en årlig mengde på 50–83 g C/m2 fra 

utslippet, som er mer enn en dobling av naturlig sedimentering. Dette området med størst påvirkning 

strekker seg rundt 800 m mot vest og nesten 2 km mot nordøst. 

 

Modellen har ikke tatt hensyn til resuspendering av finstoff på sedimentoverflaten. På grunn av 

periodevis nokså høy strømhastighet i bunnstrømmen, med strøm sterkere enn 10 cm/s 5,9 % av tiden, 

er det sannsynlig at det vil være noe resuspensjon (Furset 2021). Resuspensjon vil føre til noe mindre 

belasting enn modellert av sjøbunnen nær utslippet og økt belasting i de ytre deler av det modellerte 

sedimenteringsområdet. 
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MILJØTILSTAND NÆR UTSLIPPSPUNKTET 

Det ble i juli 2021 gjennomført en forundersøkelse av sedimenttilstanden på 7 stasjoner i deler av 

utredningsområdet hvor sedimentering av organiske partikler kan påvirke sjøbunnen 

(sedimenteringsområde), samt i et referanseområde (figur 7). Kornfordelingsanalyser viste at finstoff 

(silt og leire) var dominerende på alle stasjonene, at TOC-innholdet lå innenfor tilstandsklasse "svært 

god", og at kobber- og sinkinnholdet lå innenfor tilstandsklasse "bakgrunn" med unntak av en prøve 

som lå innenfor tilstandsklasse "god". Klassifisert etter veileder 02:2018 (Klassifisering av miljøtilstand 

i vann) havnet tilstanden av bløtbunnsfauna på alle stasjoner innenfor tilstandsklasse "svært god". 

Faunaen var artsrik på alle stasjoner, med mange forurensingssensitive arter, men det var også mange 

individ i prøvene. Artssamfunnet var karakteristisk for områder med varierende sedimentering av 

organiske partikler, hvor bunndyr effektivt opparbeider organiske tilførsler. C-undersøkelser i 2019 og 

2020 viste "god" miljøtilstand i overgangssonen ved matfiskanleggene Onarøy, Ystadneset og Skorpo 

NV. Resipientene synes dermed å tåle dagens belastning. 

 

NATURMANGFOLD PÅ SJØBUNNEN I UTREDNINGSOMRÅDET 

Sedimenteringsområdet 

Det kartlagte området består hovedsakelig av bløtbunn med fint sediment, med partier av vekslende fjell 

og steinbunn observert i siste delen av transekt T11 og noen steinblokker samt steinete bunn i siste del 

av de andre transektene. I stor grad var faunasammensetningen mellom transektene svært lik. Vanlig 

fauna på bløtbunn i hele området var rødpølse (Parastichopus tremulus) (figur 9), langfingerkreps 

(Munida sp.), sjøkreps (Nephrops norvegicus) og kråkeboller (Gracilechinus elegans). Sjøfjærene stor 

piperenser (Funiculina quadrangularis), liten piperenser (Virgularia mirabilis), og hanefot 

(Kophobelemnon stelliferum) ble også observert spredt på bløtbunn (figur 10). Kameleonsjøstjerne 

(Henricia sp.), kamsjøstjerne (Astropecten irregularis) og tarmpølse (Mesothuria intestinalis) forekom 

spredt i hele området. I tillegg ble det registrert to grupper hydroider (Corymorpha nutans) (figur 11).  

 

 

Figur 9. Rødpølser på bløtbunn langs transekt T10. Til venstre i bildet er det en liten piperenser. 

På hardbunn ble det observert forskjellige svamper, inkludert viftesvamp (Phakellia ventilabrum), 

fingersvamp (Antho dichotoma), massive svamper, inkludert Geodia sp., og diverse skorpedannende 

svamper, som den blå svampen Hymedesmia paupertas. Det ble også observert kalkrørmark 

(Serpulidae), påfuglmark (Sabellidae) og armfotinger (Novocrania anomala) på hardbunn. Observerte 



Rådgivende Biologer AS 19 Rapport 3530 

fiskeslag inkluderer havmus (Chimaera monstrosa), sypike (Trisopterus minutus), flyndrefisker 

(Pleuronectiformes), inkludert smørflyndre (Glyptocephalus cynoglossus) og glassvar (Lepidorhombus 

whiffiagonis), samt uer (Sebastes sp.). I tillegg var småhai som hågjel (Galeus melastomus) og svarthå 

(Etmopterus spinax) nokså vanlig. I avsnittende under følger korte beskrivelser av hvert transekt, 

inkludert spesielle artsforekomster.  

 

  
 

  
 

 

Figur 10. Generelt naturmangfold i sedimenteringsområdet. A: Sjøfjæren liten piperenser ble funnet 

spredt på bløttbunn, som her langs T10. B: Sjøkreps, transekt T13. C: Flatfisken glassvar, transekt T13. 

D: Hågjel registrert langs transekt T12. E: Diverse fauna observert på hardbunn langs transekt T13. 

En massiv svamp, viftesvamp og diverse skorpedannende svampearter, samt hvit skjellpølse, reke og 

langfingerkreps. 

A 

D C 

E 

B 
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Figur 11. Mindre vanlige artsforekomster i sedimenteringsområdet. A: Spisskate observert langs 

transekt T11 og T13. B: Stor piperenser med slangestjerne, transekt T10. C: Viftesvamp med en sjølilje 

på transekt T11. D: Grupper med hydroider (Corymorpha nutans) ble observert i T10 og T11, her i T11. 

E: Mudderbunnsjørose med reker (Spirontocaris sp.) rundt, transekt T12. F: Lysing og en rødpølse, 

transekt T12. G: Brisingasjøstjerne, transekt T13.  

A B 

C 

D E 

G F 
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Transekt T10 (202-147 m) 

Transekt T10 gikk fra 202 m til 147 m dyp. Transektet gikk oppover langs en skråning med slak helning 

i vestgående retning. Transektet bestod hovedsakelig av bløtbunn med finkornet sediment, der kun få 

områder med steinbunn eller store steinblokker ble observert fra 190 m og oppover. En gruppe hydroider 

(Corymorpha nutans) ble observert (figur 11). På steinblokker ble det observert påfuglmark 

(Sabellidae), og forskjellige skorpedannende svampearter.  

 

Transekt T11 (205-100 m) 

Transekt T11 omfatter dybdeintervallet 205 m til 100 m dyp. Transektet gikk skrått oppover i vestvendt 

retning. Området bestod hovedsakelig av bløtbunn med finkornet sediment, frem til siste del av 

transektet, der bunntypen varierte mellom fjell og steinbunn fra 130 m og oppover. På hardbunn ble det 

observert hvite skjellpølser (Psolus squamatus), viftesvamper (Phakellia ventilabrum) og fingersvamp 

(Antho dichotoma), samt få individer av sjøkjeks (Ceramaster granularis), en sylinderanemone 

(Cerianthus lloydi) og en sjølilje (Crinoidea) (figur 11). Det ble i tillegg registrert pigghå (Squalus 

acanthias), lange (Molva molva) og en spisskate (Dipturus oxyrinchus) (figur 11) langs transektet.  

 

Transekt T12 (213-150 m) 

Transektet gikk fra 213 m til 150 m dyp i nordvestgående retning. Bløtbunn med finkornet sediment 

utgjorde mesteparten av transektområdet, med brattere skråning mot slutten av transektet. I området med 

brattere skråning var antallet sjøfjær drastisk redusert. En stor muddersjørose (Bolocera sp.) ble 

observert på 208 m dyp (figur 11). Det ble også registrert lysing (Merluccius merluccius).  

 

Transekt T13 (204-115 m) 

Transektet omfattet dybdeintervallet 204 m til 115 m dyp, og bestod hovedsakelig av bløtbunn med 

finkornet sediment, med noen få steiner og steinblokker innimellom. Transektet strakk seg nordover i 

undersøkelsesområdet. Både brisingasjøstjerne (Brisinga endecacnemos) (figur 11) og sjøliljer ble 

observert. På hardbunn mot slutten av transektet ble det registrert enkelte sjøpunger (Ascidiacea) og en 

koloni av nesledyrene hydrozoer (Hydrozoa).  

 

Trasé for rørledninger 

Transekt T4 (10-45 m) 

Transektet omfattet området ved Nedrevåge hvor rørledninger for utslipp og vanninntak er planlagt, fra 

10 m til rundt 45 m dyp. Det ble observert spredt stortare på blandingsbunn med sand og stein på 10-17 

m dyp (figur 12). Nedover skråningen var det bratte partier med fjellbunn, platåer med sandbunn og 

blandingsbunn på foten av fjellpartier. Steiner og fjell var dekket med skorpedannende kalkrødalger. 

Langpigget sjøpinnsvin (Gracilechinus acutus) var vanlig mellom 15 og 25 m dyp. Det ble også 

registrert sjøstjernene vanlig korstroll (Asterias rubens), syvarmet skjørstjerne (Luidia sarsii) og gul 

solstjerne (Solaster endeca), samt spredte forekomster av traktsvamp (Axinella infundibiliformis). 

Generelt var det lite bunnfauna og faunaen tilhørte vanlige arter. En stor stim ungfisk ble observert ved 

en liten fjellvegg i nedre delen av transektet, på rundt 35 m dyp. Ellers var det lite fisk. 

 

Transekt T5 (80-91 m) 

Sjøbunnen var mellom rundt 80 m og 91 m dyp langs dette transektet, som la mellom Nedrevåge og 

terskelen langs planlagt trase for rørledning. Det ble registrert at det var svært mye strøm innover fjorden 

i vannsøylen på vei ned mot bunnen. Transektet førte stort sett over bløtbunn med finkornet sediment, 

med noen spredte steinblokker. Det ble observert mange sjøkreps-huler og det var påfallende mange 

børstemark-rør på sedimentoverflaten (figur 12). Vanlige arter var rødpølse, solstjerne, finpigget 

sjøstjerne (Stichastrella rosea) og kråkebollen Gracilechinus elegans. Sjøfjæren liten piperenser 

(Virgularia mirabilis) forekom flekkvis. På stein var det viftesvamp, andre svamper, diverse sjøpunger, 

påfuglmark og kalkrørmark, blant annet filigranmark Filigrana implexa. Det ble registrert flere individer 

av flatfisk, sannsynligvis glassvar. 
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Figur 12.  Bunnforhold og artsforekomster langs transekt T4 (A-D) og T5 (E-G) ved Nedrevåge. A: 

Spredt stortare på 13 m dyp. B: Langpigget sjøpinnsvin på sandbunn, 27 m dyp. C: Syvarmet 

skjørstjerne på fjell, 28 m dyp. D: Gul solstjerne og traktsvamper på 44 m dyp. E: Glassvar og 

børstemarkrør, 89 m dyp. F: Sjøkreps-hull, 85 m dyp. G: Liten piperenser og filigranmark, 90 m dyp. 

A B 

C D 

E 

F G 
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Figur 13. Naturmangfold i terskelområdet mellom Onarheimsfjorden og Kvinnheradsfjorden, transekt 

T6. A: Fingersvamp, hvit skjellpølse, langfingerkreps og slangestjerner på blandingsbunn vest på 

terskelen, 110 m dyp. B: Viftesvamp og hvite skjellpølser i rennen i terskelområdet, 103 m dyp. C. 

Steinbunn med slangestjerner i den østlige delen av rennen i terskelområdet, 106 m dyp.  

Transekt T6 (112-109 m) 

Det ble filmet på den dypeste terskelen mellom Onarheimsfjorden og Hardangerfjorden, sør for 

Fjæreflua. I den mest vestlige delen av transektet, på mellom rundt 112 og 109 m dyp i rennen på toppen 

av terskelen, var det blandingsbunn med sand, grus og stein (figur 13). På den østlige siden av terskelen 

var det mest steinbunn ned til ca. 118 m dyp, hvor andelen av sand økte igjen. Mellom 137 m dyp og 

146 m dyp var det mest bløtbunn med noen spredte steinblokker. Makrofaunaen besto av vanlige arter. 

Hvit skjellpølse var svært tallrik på den grunneste delen av transektet. Også viftesvamp og fingersvamp, 

diverse sjøpunger og kalkrørmark var tallrike på steinblokker og stein i dette området. Liten piperenser, 

rødpølse og flere individ av flyndre ble observert øst for terskelen. En filmet også fiskeartene sypike, 

uer (sannsynligvis lusuer) og hågjel.  

 

Korallforekomster på dyp sjøbunn utenfor utslippspunktet 

Tidligere kartlegging av sjøbunn med ROV på den bratte skråningen fra Onarheimsfjorden ned til 

Kvinnheradsfjorden har dokumentert korallforekomster på mellom 260 og 300 m dyp (Todt m.fl. 2020). 

Hornkorallen bambuskorall (Isidella lofotensis) forekom flekkvis tett på bløtbunn i en dyp renne som 

forløper i nord-sørlig retning utenfor terskelen. Forekomsten ble avgrenset basert på kartleggingen og 

detaljerte bunnkart (se figur 15). Bløtkorallen kjøttkorall (Anthomastus grandiflorus) ble registrert med 

flere kolonier på 260 m dyp på fjellvegg.  

A 

B C 
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KLIMAENDRINGER 

Klimaendringer vil kunne påvirke fjorder i framtiden grunnet økende havtemperatur, forsuring av sjø 

og mer ekstremvær. Mer ekstremvær vil kunne medføre økte tilførsler av næringssalter og organisk 

materiale fra land, mens økt temperatur vil kunne føre til sjeldnere utskiftning av bunnvann i tersklete 

fjorder. Økte tilførsler av næringssalter kan føre til hyppigere planktonalgeoppblomstringer og dermed 

indirekte til økt sedimentering av organisk materiale på dyp sjøbunn. Samlet vil det kunne endre 

næringsgrunnlaget for fauna i vannsøylen og på sjøbunnen. Økte havtemperaturer, endret avrenning fra 

land og forsuring, og endringer i havnivået vil kunne påvirke artssammensetning av både flora og fauna 

fra strandsonen og nedover i vannsøylen. Arter som forekommer i naturtyper på grunt vann, som 

sukkertareskog og bløtbunnsområder i strandsonen, er mer utsatt for direkte endringer, men er også mer 

tilpasningsdyktige enn arter som lever på dypere vann under mer stabile forhold, som for eksempel 

korallrev. Klimaendringer vil sannsynligvis ha begrenset effekt på naturverdier i Onarheimsfjorden. 

 

NULLALTERNATIVET 

Sjøarealet i planområdet er regulert til forskjellige formål i kommuneplanens arealdel 2011-2022 for 

Tysnes kommune, samt kommuneplanen for Kvinnherad 2018 for Kvinnherad kommune. Mens 

storparten av området er regulert for kombinerte formål eller fiske, er det diverse bruksområder langs 

land. Ved planlagt anleggsområde på Nedrevåge er tilgrensende sjøareal regulert som havn og for fiske 

(låssettingsplass).  

 

 

Figur 14. Utsnitt fra Kommuneplan for Tysnes 2011-2022. Blå: fiske; lyseblå-hvit: kombinerte formål; 

grågrønn: havn. 
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Området rundt Fjæreflua og planlagt utslippspunkt fra landbasert oppdrett på Nedrevåge er regulert for 

kombinerte formål i sjø eller vassdrag (AFFNF) i Tysnes kommune og for bruk og vern av sjø og 

vassdrag (Kvinnherad kommune).  

 

Det er ikke kjent at det foreligger andre relevante planer for større tiltak i området, som kan føre til økte 

næringstilførsler til Onarheimsfjorden. Selv om dagens regulering ikke medfører beskyttelse mot 

framtidige inngrep vurderes det å være en sannsynlig utvikling innen de nærmeste 10 år at det ikke skjer 

andre tiltak som medfører organiske tilførsler i større grad, dvs. at nullalternativet tilsvarer dagens 

tilstand. 
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

NATURTYPER 

Der er ingen rødlistete naturtyper registrert i utredningsområdet, men det er to områder med viktige 

naturtyper etter DN-håndbok 19. Begge delområder ligger innenfor influensområde for oppløste 

næringssalter, men utenfor influensområdet for sedimentering av partikler fra utslippsvannet. Det er i 

Naturbase registrert naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen med sand og skjellsand innimellom 

fjellbunn mellom flere holmer sørvest for Nedrevåge (delområde 1, Langholmen).  Bløtbunnsområdene 

er vurdert som lokalt viktig og har noe verdi (tabell 8, figur 17). 

 

Ved en tidligere feltundersøkelse i sammenheng med utredninger for det planlagte anlegget har det blitt 

avgrenset et område med naturtypen hornkorallskog på bløtbunn med bambuskoraller øst for 

utslippspunktet (Todt mfl. 2020; delområde 2, Kvinnheradsfjorden-Onarheimsfjorden). 

Bambuskorallskogsbunn er rødlistet i kategori sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 

(Artsdatabanken 2018). Bambuskorallskogen i delområde 2 er imidlertid kun flekkvis tett og arealet er 

med 124 daa relativt lite for naturtypen. Delområde 2 er derfor vurdert å ha stor verdi. 

 

Det ble i 2018 kartlagt små områder med et samlet areal på rundt 4 daa med sukkertareskog i 

Elsakervågen, sør for Onarheim (Haugsøen m.fl. 2018). Arealet er ikke i den størrelsesorden som 

oppfyller kriteriene som viktig naturtypelokalitet i henhold til DN håndbok 19, men det er sannsynlig at 

det finnes flere forekomster langs strandlinjen i Onarheimsfjorden. På grunn av nærhet til gyteplass for 

torsk ble naturtypeområdene i Elsakervågen (delområde 3) i 2018 vurdert å være lokalt viktig. 

Naturtypen sørlig sukkertareskog er rødlistet i kategori sterkt truet (EN). Siden det avgrensete 

delområdet er svært lite og også andre forekomster av naturtypen sannsynligvis er små og oppstykket 

vurderes delområde 3 til å ha middels verdi.  

 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Både ærfugl (Somateria mollissima) og fiskemåke (Larus canus) er registrert i Naturbase i 

Onarheimsfjorden, først og fremst landnært i indre deler av fjorden. Artene er klassifisert som nær truet 

i Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken 2018). Det er i Artsobservasjoner i tillegg registrert enkelte 

observasjoner av sjøorre (Melanitta fusca), som er sterk truet. Siden det er få observasjoner og 

planområdet ikke berører potensielle hekkeplasser er det ikke opprettet et funksjonsområde for noen av 

sjøfuglartene. Forekomster av ærfugl, fiskemåke og sjøorre inngår funksjonsområde for vanlige arter. 

 

Kjøttkorall, som er rødlistet i kategori nær truet, ble registrert under ROV-kartlegging av sjøbunnen med 

flere kolonier på et sted. Det er sannsynlig at arten forekommer spredt på bratt fjellbunn på skråningen 

i overgangen Onarheimsfjorden-Kvinnheradsfjorden, stort sett utenfor utredningsområdet. 

Datagrunnlaget er imidlertid ikke omfattende nok for å avgrense et funksjonsområde. Funn av kjøttkorall 

inngår derfor funksjonsområde for vanlige arter på sjøbunn. 

 

Funksjonsområder for vanlige arter på sjøbunn har noe verdi. 
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Figur 15. Naturtyper og artsforekomster i Onarheimsfjorden. Sukkertareskog i Elsakervågen innfelt i 

figur til venstre. 
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NATURRESSURSER 

FISKERI 

Det er flere gytefelt for kysttorsk og oppvekst/beiteområder for torsk og pigghå i Onarheimsfjorden, 

samt flere fiskefelt for aktiv og passiv redskap (figur 16).   

 

 

Figur 16. Naturressurser i Onarheimsfjorden. Utslippsledning markert med rød linje. 
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Gytefelt for torsk Håvika (delområde A) og Vikane (delområde B) er vurdert av Havforskningsinstituttet 

som mindre viktige gytefelt med C-verdi. Delområde A og B har dermed middels verdi (tabell 8, figur 

18). Oppvekstområde Håvika (delområde C) og Lukksundet (delområde D) er registrert av kystfiskere 

fra Hardangerfjord-regionen som trolig beiteområde og oppsigsplass for pigghå, som er en rødlistet art 

(EN, sterkt truet), noe som gjør oppvekstområdene viktig. Viktige oppvekstområder har middels verdi. 

Beiteområdet Ånuglo-Midtøya-Seløya (delområde E) er av fiskere registrert som oppvekstområde for 

torsk. Siden oppvekstområdet må ses i sammenheng med nærliggende gytefelt (delområde B) med 

middels verdi har vi her tilvist middels verdi også til delområde E. 

 

Fiskeplassen for passive redskap Nordøy - Husavågen – Støaneset (delområde F) er registrert av 

kystfiskere fra Hardangerfjord-regionen som garnplasser for sei og lyr for turist- og fritidsfiske i 

sommerhalvåret og har noe verdi. Fiskeplassene for passive og aktive redskap Fjæreflua i 

Onarheimsfjorden (delområde G) og Vatterøy til Nedrevågneset i Onarheimsfjorden (delområde H) er 

brukt som garnplass for sei og lyr, krabbefiske og fiskeplass med not etter sei (delområde H også 

makrell) og er registrert for turist- og fritidsfiske, samt lokalt bruk av fiskere i Hardangerfjord-regionen. 

Delområde G og H har middels verdi.  

 

Rekefeltet Onarheimsfjorden (delområde I) er brukt av reketrålere fra Gulen, Bømlo og Kvinnherad 

(regionalt bruk) og har stor verdi. Fiskeplassen for passive redskap Selsøy-Ånuglo (delområde J) er 

registrert av kystfiskere fra Hardanger for lokal bruk, og i sommerhalvåret for fritids- og turistfiske etter 

sei, lyr og taskekrabbe, og har middels verdi. Fiskeplassene for passive og aktive redskap 

Nymark/Lukksund (delområde K) og Petersholmen (delområde L) er registrert for regional bruk (ca. 10 

fartøy, derav 6 regionale) for fiske etter sei med not og for regional bruk (8-10 fartøy fra forskjellige 

kommuner) for fiske etter sei, lyr og taskekrabbe, samt mye turist- og fritidsfiske om sommeren. 

Delområde K og L har stor verdi. Fiskeplass for aktiv redskap Håvika (delområde M) er registrert for 

fiske med landnot etter sild og brisling. Det er usikkert hvor mye fiskeplassen er i bruk i dag og derfor 

er delområde M vurdert å ha noe verdi.  
 
Låssettingsplassen Håvika (delområde N) er tilknyttet fiskeplassen Håvika og er sannsynligvis en 

gammel landnotplass for sild og brisling; delområde N er vurdert å ha noe verdi. Det er ingen nærmere 

informasjon registrert om låssettingsplassene Nedrevågen (delområde O), Kyrkjevika-Nesjavika 

(delområde P), Elsåkervågen (delområde Q), Dragevika-Blekavågen (delområde R), Nordre Espevika 

(delområde S), Bekkjarvik (delområde T) og Djupavika (delområde U). Plassene blir sannsynligvis brukt 

lokalt og er vurdert å ha middels verdi.  

  



Rådgivende Biologer AS 30 Rapport 3530 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Verdier for de enkelte delområder er oppsummert i tabell 8, figur 17 og figur 18. Innenfor 

influensområdet er det registrert en naturtype med stor verdi (delområde 2), en med middels verdi 

(delområde 3) og en med noe verdi (delområde 1). Hele influensområdet er funksjonsområde for vanlige 

arter og har noe verdi. I tillegg er det mange naturressurser registrert i influensområdet, derav fem 

gyteplasser og oppvekstområder for fisk (delområde A-E) med middels verdi, åtte fiskeplasser for 

passive og/eller aktive redskap (delområde F-M) med middels eller stor verdi, og åtte låssettingsplasser 

med noe eller middels verdi. 

Tabell 8. Oversikt over registrerte delområder og verdier i utredningsområdet. Avstand målt fra 

utslippspunkt unntatt delområde H. 

*Avstand fra trase for utslippsrør, som går gjennom fiskeplassen. 

  

Fagtema Delområde Type Størrelse 
Avstand 

(km) 
Verdi 

Natur-

mangfold 

1 Langholmen Bløtbunnsområder i strandsonen 71,7 daa 3,6  Noe 

2 Kvinnheradsfj.-Onarheimsfj. Bambuskorallskogsbunn 124 daa 1,5  Stor 

3 Elsakervåg Sukkertareskog 4 daa 6  Middels 

- Influensomr. uten del. 1-3 Funksjonsområde vanlige arter – 0 Noe 

Natur-

ressurser 

A Håvika Gytefelt torsk (MB) 1,32 km2 3,3 Middels 

B Viken Gytefelt torsk (MB) 1,5 km2 5,3 Middels 

C Håvika Oppvekstområde (pigghå) 1,2 km2 3,7 Middels 

D Lukksundet Oppvekstområde (pigghå) 4,8 km2 4,5 Middels 

E Ånuglo-Midtøya-Seløya Oppvekstområde torsk 7 km2 2,3 Middels 

F Nordøy-Husavåg.-Støan. Fiskeplass passive redskap 10,6 km2 1,8 Middels 

G Fjæreflua Fiskeplass passive og aktive red. 3 km2 0,1 Middels 

H Vatterøy til Nedrevågn. Fiskeplass passive og aktive red. 4,5 km2 0* Middels 

I Onarheimsfjorden Rekefelt 4,65 km2 1,7 Stor 

J Selsøy-Ånuglo Fiskeplass passive redskap 7 km2 2,3 Middels 

K Nymark/Lukksund Fiskeplass passive og aktive red. 0,26 km2 6,0 Stor 

L Petersholmen Fiskeplass passive og aktive red. 0,5 km2 4,5 Stor 

M Håvika Fiskeplass aktive redskap 0,11 km2 5,5 Noe 

N Håvika Låssettingsplass 0,04 km2 5,6 Noe 

O Nedrevågen Låssettingsplass 0,08 km2 3,2 Middels 

P Kyrkjevika-Nesjavika Låssettingsplass 0,08 km2 5,0 Middels 

Q Elsåkervågen Låssettingsplass 0,02 km2 6,3 Middels 

R Dragevika-Blekavågen Låssettingsplass 0,16 km2 6,0 Middels 

S Nordre Espevika Låssettingsplass 0,24 km2 6,0 Middels 

T Bekkjarvik Låssettingsplass 0,07 km2 3,8 Middels 

U Djupavika Låssettingsplass 0,01 km2 3,7 Middels 
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Figur 17. Oversikt over registrerte delområder og verdier for naturmangfold i utredningsområdet. 
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Figur 18. Oversikt over registrerte delområder og verdier for naturressurser i utredningsområdet.  
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

GENERELT OM PÅVIRKNINGER 

Nedenfor er det listet opp mulige påvirkningsfaktorer ved etablering av landbasert oppdrett. Det er bare 

driftsfasen som er omhandlet her, påvirkninger i anleggsfasen er vurdert i et eget kapittel.  

 

STØY 

Støy fra landbasert oppdrett har trolig liten effekt på marin fauna. For fugl og pattedyr kan forstyrrelser 

i yngleperioden være negativt. 

 

ORGANISK BELASTNING 

Sediment og bunnfauna 

Oppdrettsanlegg med utslipp i sjø har lokal påvirkning på naturmiljøet. Landbasert oppdrett hvor utslipp 

blir renset gjennom filter har mindre organiske utslipp per volum fisk produsert enn oppdrett i åpne 

merder. Avhengig av produksjonsstørrelse kan resulterende mengde finpartikulært organisk materiale 

likevel være stor. I tillegg kan økte konsentrasjoner av næringssalter føre til lokale oppblomstringer av 

planktonalger, som i tillegg bidrar til økt sedimentering av organisk materiale på sjøbunnen.  

 

Hvor markant en negativ påvirkning av sediment og bunnfauna ved punktutslipp fra landbasert oppdrett 

er, er i stor grad avhengig av lokale strømforhold. Lokal ansamling av organisk materiale vil føre til at 

kun svært spesialiserte arter kan overleve. Bunnfauna kan imidlertid tilpasse seg moderate mengder av 

diffuse utslipp. Økt næringstilgang vil likevel alltid føre til endringer i artssammensetning, med 

oppblomstring av opportunistiske arter som kan bli veldig tallrike og dominante i samfunnet. En årlig 

sedimentering på 5 g organisk karbon per kvadratmeter sjøbunn fra et utslipp tilsvarer rundt 10 % av 

forventet naturlig sedimentering for fjordområder (Valiela 1984) og kan anses som mengder av 

betydning som medfører biologiske virkninger. Største endringer i økosystemet vil kunne observeres i 

områder som i utgangspunktet er næringsfattig, som dype fjordbassenger.  

 

Organiske partikler kan i tillegg påvirke filtrerende organismer på hardbunn negativt. Noen arter av 

svamp og koraller danner store kolonier som kan bli mange tiår gamle og som vokser kontinuerlig. 

Kolonier blir stresset av nedslamming med partikler, slikt at de vokser saktere og i verste tilfelle dør. 

Koraller kan også få redusert vekst og økt erosjon av kalkskjelettet som følge av økt aktivitet fra 

assosierte organismer som bakterier, alger, foraminiferer og svamp (Kutti mfl. 2015, Husa mfl. 2016). 

Forsøk har vist at erosjon av kalkskjelett ble fordoblet i løpet av fem måneder for øyekoraller nær et 

oppdrettsanlegg, mens veksten ble halvert i samme periode, som på sikt kan føre til at korallrev og 

korallskogbunn minker i størrelse.  

 

Lokale fiskebestander 

En økning av antall av bunnfaunaorganismer kan på lengre sikt føre til økte lokale bestander av bunnfisk 

som utnytter bunndyr som næringskilde. Diffuse organiske tilførsler på sjøbunnen kan dermed indirekte 

ha en positiv påvirkning på fiskefelt.  

 

Fjæresamfunn og tareskog 

Effektene av organiske partikler fra avløpsvann med dype utslipp vil i de fleste tilfeller være lite 

relevante i forbindelse med vurdering av fjæresamfunn i nærheten av anlegget. Under fiskens 

metabolisme blir det imidlertid dannet uorganiske forbindelser av nitrogen og fosfor som blir skilt ut 

gjennom nyrer og gjeller. Disse næringssaltene foreligger løst i avløpsvannet og utslippsmengden er 

korrelert med fiskens vekst. Grunnet fortynningseffekten i sjøvann er effekten av utslippene normalt 

begrenset til nærområdet rundt utslippet, men kan, avhengig av utslippsmengde og strømforhold, ha en 
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negativ påvirkning på naturtyper i en avstand på flere kilometer. For tareskog med stortare regnes 

generelt langtidseffektene av næringssaltpåvirkning som lave (f.eks. Husa mfl. 2016), mens 

sukkertareskog og ålegrasenger kan være mer utsatte. 

 

KJEMISK BELASTNING 

Utslipp fra landbasert anlegg vil i liten grad føre til kjemisk belastning i resipienten, men periodevis 

bruk av medikamenter ved sykdomsutbrudd på anlegget kan ikke utelukkes. Fôrmidler for matfisk 

inneholder sink for å forebygge forstyrrelser i utviklingen hos ungfisk. Ved bruk av sinkholdig fôr kan 

partikulært materiale i utslippsvannet inneholde betydelige mengder av sink som vil spres over et stort 

område. Sink tas opp av bunnfauna og kan bli anriket i fisk via næringskjeden. Bunnsediment i 

fjordbassengene i store deler av Hardangerfjordsystemet har i utgangspunktet nokså høyt sinkinnhold 

(se registreringer i vann-nett portal). Analyser av sink i sediment fra 7 stasjoner i sedimenteringsområdet 

til det planlagte utslippet i ytre delen av Onarheimsfjorden viste imidlertid lave verdier innenfor "svært 

god" tilstand (Økland m.fl. 2021). Også analyser av sediment under C-gransking av Ystadneset i 

overgangen Onarheimsfjorden-Kvinnheradsfjorden og for lokalitet Onarøy viste "svært god" eller "god" 

tilstand for sinkinnholdet utenfor overgangssonen for anleggene (Økland m.fl. 2020, Økland & Todt 

2020).   

 

NATURMANGFOLD 

NATURTYPER 

Naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen i delområde 1 (Langholmen) vil ikke påvirkes av tiltaket. 

Delområdet ligger mer enn 3,5 km fra utslippspunktet og det er ikke forventet sedimentering av partikler 

fra utslippet. Bløtbunnsområder er heller ikke følsomme overfor liten til moderat økning i konsentrasjon 

av næringssalter i sjøvannet. Tiltaket vurderes å føre til ubetydelig endring for delområde 1. 

 

Naturtypen hornkorallskog på bløtbunnen i delområde 2 (Kvinnheradsfjorden-Onarheimsfjorden) vil 

heller ikke påvirkes av tiltaket, siden delområdet ligger motstrøms fra utslippspunktet og sprednings-

modelleringen beregner at ingen eller ubetydelige mengder av organiske partikler og forurenset vann vil 

føres til korallskogen. Tiltaket vurderes å føre til ubetydelig endring for delområde 2. 

 

Naturtypen sukkertareskog i Elsakervågen (delområde 3), som sannsynligvis forekommer flere steder 

langs kystlinjen i Onarheimsfjorden, kan påvirkes av økt næringssaltinnhold i vannet ved økt vekst av 

opportunistiske påvekstalger (eutrofiering). Tiltaket kan føre til at delområde 1 og generelt områder med 

sukkertareskog i Onarheimsfjorden blir noe forringet. 

 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Tiltaket vil ha liten påvirkning på rødlistete arter i utredningsområdet, men vil ha betydelig påvirkning 

på funksjonsområde for vanlige arter på dyp bløtbunn. Påvirkningen vil være størst i skråningen oppover 

terskelen vest og nord for utslippspunktet, hvor mengden av sedimentert organisk karbon fra utslippet 

potensielt kan overskride 50 g per kvadratmeter per år, som er tilnærmet en dobling av den forventete 

naturlige sedimenteringsmengden. Eksempler for årlige sedimenteringsrater på Vestlandet er 40 g C/m2 

for Uggdalsfjorden/Søreidvika på østsiden av Tysnes og 110 g C/m2 i Fanafjorden (Kutti m.fl. 2008). 

En naturlig daglig sedimentering av 0,037-0,168 g C/m2 (13,5 – 61,3 g C/m²/år) er angitt som vanlig for 

"inshore and neritic waters", dvs. kystvann av Valiela (1984). En årlig mengde av 50 g C/m2, som er 

valgt som vurderingsgrunnlag, ligger i øvre delen av denne skalaen fordi vannforekomsten 

Onarheimsfjorden er av vanntype beskyttet kyst/fjord, dvs. at sedimentering av organiske partikler vil 

være betydelig høyere enn i mer utsatte kystområder. Samlet kan mengden årlig sedimentert C/m2 

estimeres til rundt 100-150 g C/m2.  

 

Basert på eksperimentelle undersøkelser ved en oppdrettslokalitet på rundt 250 m dyp i 

Uggdalsfjorden/Søreidsvika (Tysnes kommune), anslår Kutti m.fl. (2008) at en årlig sedimentering på 
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sjøbunnen av 500 g C/m2 er grensen for at gravende bløtbunnsfauna kan overleve. Mengden som er 

forventet i det mest påvirkete sedimenteringsområdet ved utslippet fra Nedrevåge er langt under denne 

grensen. Likevel vil det skje betydelige endringer i bunnfaunasamfunnet, hvor opportunistiske og 

partikkelspisende arter vil dominere systemet og mer sensitive arter kan forsvinne. På bløtbunnen 

forventes det økt produktivitet, dvs. økt individtetthet. I områder med steinbunn kan filtrerende arter 

(svamp, skjell og sjøpunger) påvirkes negativt, mens partikkelspisende arter (rørmark, slangestjerner, 

kråkeboller, noen sjøanemoner) kan få et fortrinn og øke i antall. 

 

Funksjonsområde for vanlig forekommende arter i influensområdet, som omfatter store deler av 

Onarheimsfjorden, vil påvirkes av tiltaket. Endringer i artssammensetningen av for eksempel 

bløtbunnsfauna og makroalger i strandsonen, med økt dominans av opportunistiske arter, vurderes å 

medføre noe forringing. Det er ikke sannsynlig at leveforhold for sjøfugl blir forringet på grunn av 

tiltaket. 

 

NATURRESSURSER 

Gytefelt 

Det er vurdert at gytefeltene for kysttorsk Håvika (delområde A) og Viken (delområde B) ikke vil 

påvirkes direkte, siden forventet sedimentering av partikler fra utslippet er små. Det er mulig at 

makroalgesamfunn i grunne områder tilknyttet gytefelt blir påvirket, dvs. at oppvekstområder for 

torskeyngel kan gjennomgå endringer, men det er ikke sannsynlig at påvirkningen vil føre til betydelig 

nedgradering av funksjonen av gytefeltet. Tiltaket vil føre til ubetydelig endring i delområde A og B. 

 

Oppvekstområder  

Også oppvekstområdene for pigghå (delområde C) og Lukksundet (delområde D) og beiteområde 

Ånuglo-Midtøya-Seløya (delområde E) ligger langt fra utslippspunktet og vil derfor ikke direkte 

påvirkes. Tiltaket vil føre til ubetydelig endring i delområde C, D og E. 

 

Fiskeplasser 

Fiskeplassen Fjæreflua (delområde G) overlapper delvis med området på sjøbunnen hvor det vil være 

mest påvirkning av tiltaket. Det er sannsynlig at produksjonen av bløtbunnsfauna og dermed også 

næringsgrunnlaget for bunnfisk vil bli økt. Siden utslippsvannet ikke vil inneholde fôrpellets eller grove 

partikler vil bunnfisk og arter som sei, som typisk samler seg ved åpne oppdrettsanlegg for å forsyne 

seg av rester, ikke ta opp organisk materiale direkte. Endringer i økosystemet kan imidlertid potensielt 

føre til negative virkninger på fiskefauna. Eventuell forurensing med sink eller andre tilsetningsstoffer 

i fiskefôr brukt på oppdrettsanlegget kan på lang sikt ha negativt effekt på matsikkerheten av lokale 

fiskebestander. Samlet vil tiltaket sannsynligvis føre til noe forringing i delområde G.  

 

Fiskeplassen Nordøy – Husavågen – Støaneset (delområde F), som ligger rundt 1,8 km fra tiltaket, 

grenser til sedimenteringsområdet nord for utslippspunktet, men vil sannsynligvis bli påvirket i mindre 

grad enn delområde G. Tiltaket vil sannsynligvis føre til ubetydelig endring i delområde F.  

 

Fiskeplassen Vatterøy til Nedrevågneset (delområde H), som ligger i nærheten av Nedrevåge, vil bli 

direkte påvirket av tiltaket ved at rørledningen for utslippsvannet vil krysse fiskeplassen (figur 18). 

Dette kan føre til ulemper for bruk av aktiv redskap på sjøbunnen i området som grenser til rørtraseen, 

og i mindre grad for bruk av passive redskap. Siden påvirkningen omfatter kun en liten del av 

fiskeplassen er det vurdert at tiltaket vil føre til noe forringing i delområde H. 

 

De andre fiskeplassene ligger relativt langt fra utslippspunktet og det vurderes at fiskeplassene 

Nymark/Lukksund (delområde K), Petersholmen (delområde L) i Lukksundet og Håvika (delområde M) 

ikke blir påvirket av tiltaket. Tiltaket vil føre til ubetydelig endring i delområde K-M.  
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Låssettingsplasser 

Tiltaket vil ikke påvirke låssettingsplassene i delområde N-U negativt og tiltaket vil føre til ubetydelig 

endring.  

 

SAMLEDE VIRKNINGER 

FREMTIDIGE TILTAK 

Det er ikke kjent at det er planlagt andre tiltak i Onarheimsfjorden, som vil føre til økt belasting med 

hensyn til organiske tilførsler eller tilførsler av næringssalter. 

 

SAMLET BELASTNING 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 

vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10. 

 

Det ligger til sammen tre oppdrettslokaliteter for matfisk av laksefisk, samt to lokaliteter for landbasert 

oppdrett av postsmolt og rensefisk (berggylt) i en avstand på 3–6 km fra det planlagte utslippsstedet til 

Nedrevåge matfisk i Onarheimsfjorden. Matfiskanlegget Onarøy ligger rundt 3 km vestsørvest fra 

planlagt utslippspunkt og har utslipp til dyp sjøbunn i Onarheimsfjorden. Anlegget har en kapasitet på 

3900 tonn MTB. Matfiskanlegget Ystadneset ligger rundt 3 km østnordøst fra planlagt utslippspunkt og 

har også en kapasitet på 3900 tonn MTB. Strømmålinger ved anlegget viste at strømmen var middels 

sterk til sterk, med hovedstrømretning er mot sørvest og nordøst, hvor retningen mot sørvest dominerte 

(Brekke 2015). Det er dermed sannsynlig at området som vil motta mest organiske tilførsler fra det 

planlagte anlegget på Nedrevåge også i dag mottar organiske tilførsler fra Ystadneset. På grunn av 

relativt stor avstand på mer enn 2 km mellom Ystadneset og ytterkanten av dette området er imidlertid 

mengden av organiske partikler sannsynligvis nokså liten. Lokalitet Skorpo NV ligger utenfor 

Onarheimsfjorden, på tvers over Kvinnheradsfjorden, og det er lite sannsynlig at utslipp fra dette 

anlegget kan bidra til organiske utslipp til Onarheimsfjorden. Ellers er det kun mindre utslipp til 

Onarheimsfjorden, mest fra småbygd og hyttefelt.  

 

En etablering av et landbasert anlegg i Nedrevåge vil medføre en mangedobling av utslippene til 

Onarheimsfjorden, men det forventes at tiltaket ikke vil føre til alvorlige skadevirkninger i økosystemet.  
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KONSEKVENS PER MILJØTEMA 

NATURMANGFOLD 

Tiltaket vil føre til ubetydelig endring og ubetydelig miljøskade (0) for delområde 1 og 2, og noe 

miljøskade (–) for delområde 3 og influensområdet ellers. Dette gir samlet noe negativ konsekvens for 

naturmangfold (tabell 9). 

Tabell 9. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturmangfold. BL = bløtbunnsområder i 

strandsonen, HKS = hornkorallskog, ST = sukkertareskog. 

Vurderinger  Delområde 0-alt. Tiltaket 

Konsekvens for 

delområder 

1 Langholmen (BL) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

2 Kvinnheradsfj.-Onarheimsfj. (HKS) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

3 Elsakervåg (ST) 0 Noe miljøskade (–) 

- Influensområde uten delomr. 1-3 0 Noe miljøskade (–) 

Avveininger 

 Begrunnelse for vektlegging   Ingen element er spesielt vektlagt. 

 

Samlede virkninger   

Det er utslipp fra flere matfiskanlegg i 

utredningsområdet, men resipientene synes å tåle 

dagens belasting. De enkelte delområdene er ikke 

overlappende og dermed vil samlete virkninger ikke 

overskride virkningen i de enkelte delområder. 

Samlet 

konsekvens for 

miljøtema 

 Samlet konsekvens  Noe negativ konsekvens 

 Begrunnelse 

 

Delområder med konsekvens-grad noe miljøskade (–) 

dominerer og det er ingen delområder med høyere 

konsekvensgrader. 
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NATURRESSURSER 

Virkninger og konsekvenser for naturressurser vurderes som ubetydelige, med unntak av delområde G 

og H, hvor tiltaket vil føre til noe miljøskade (–). Tiltaket vil medføre noe negativ konsekvens for 

naturressurser (tabell 10). 

Tabell 10. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturressurser. GF: gytefelt; OO: 

oppvekstområde; FP: fiskeplass, LP: låssettingsplass. 

Vurderinger  Delområde 0-alt. Tiltaket 

Konsekvens for 

delområder 

A Håvika (GF) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

B Viken (GF) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

C Håvika (OO) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

D Lukksundet (OO) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

E Ånuglo-Midtøya-Seløya (OO) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

F Nordøy - Husavågen – Støaneset (FP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

G Fjæreflua (FP) 0 Noe miljøskade (–) 

H Vatterøy til Nedrevågneset (FP) 0 Noe miljøskade (–) 

I Onarheimsfjorden (FP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

J Selsøy-Ånuglo (FP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

K Nymark/Lukksund (FP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

L Petersholmen (FP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

M Håvika (FP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

N Håvika (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

O Nedrevågen (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

P Kyrkjevika-Nesjavika (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Q Elsåkervågen (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

R Dragevika-Blekavågen (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

S Nordre Espevika (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

T Bekkjarvik (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

U Djupavika (LP) 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Avveininger 

 Begrunnelse for vektlegging   Ingen spesiell vektlegging er brukt. 

 

Samlede virkninger   

Utslipp av organiske partikler og næringssalter i en 

fjord vil alltid medføre forandringer i økosystemet 

og dermed til en viss grad påvirke naturressurser. I 

dette tilfellet kan påvirkninger som fører til bedre 

næringsgrunnlag for bunnfisk anses som positiv for 

fiske etter bunnfisk, men det kan ikke utelukkes at 

det er negative endringer for enkelte arter. Det er 

ingen direkte sammenheng mellom virkningene i de 

enkelte delområder og dermed vil den samlete 

virkningen ikke overskride virkninger i enkelte 

delområder. 

Samlet 

konsekvens for 

miljøtema 

 Samlet konsekvens  Noe negativ konsekvens  

 Begrunnelse 

 

Alle delområder er vurdert med konsekvensgrad 

ubetydelig miljøskade (0) eller noe miljøskade (–) 

som er vektlagt lavt. 
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING 

Bare varige påvirkninger skal konsekvensutredes, men det er ofte relevant å beskrive midlertidig 

påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen eller innkjøringsfasen av et renseanlegg. Det 

som i hovedsak skiller anleggs- og driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en begrenset periode kan 

medføre betydelige forstyrrelser. I innkjøringsfasen av et renseanlegg kan det hende at ønsket rensegrad 

ikke oppnås. Utslipp av urenset/ikke fullt renset utslippsvann i korte perioder vil vanligvis tolereres av 

bunnfauna og plankton, men kan føre til oppblomstring av både opportunistiske bunnfaunaorganismer 

og planktonalger. 

 

I sjø vil anleggsfasen for etablering av landbasert oppdrett på Nedrevåge kunne påvirke nærområdet for 

byggeplassen ved støy fra anleggsarbeidet og ved støv, som kan bli blåst eller spylt i sjøen. Siden 

byggeplassen allerede er etablert og ingen ny fylling i sjø er nødvendig er det ikke sannsynlig at det vil 

komme til betydelig nedslamming av algevegetasjonen eller andre marine habitater i Onarheimsfjorden. 

 

Plassering av rørledninger på sjøbunnen vil lokalt kunne føre til negativ påvirkninger, spesielt hvis 

rørledninger må slepes over sjøbunn. Dette vil imidlertid påvirke kun vanlige arter og naturtyper. I 

tillegg vil arter etablerer seg igjen etter kort tid.  

 

Det er lite trolig at anleggsperioden vil ha negative konsekvenser for naturressurser ettersom dette 

betreffer korte tidsperioder. Anleggsarbeidet vil foregå i innerste delen av Onarheimsfjorden og vil ikke 

påvirke fiskeriressurser, med unntak av låssettingsplassen Nedrevågen (delområde O), som ikke kan 

brukes under anleggsarbeidet.  

 

 

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER 

Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og 

hvis mulig kompensere vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen. 

 

UNNGÅ NEGATIVE VIRKNINGER OG SKADE 

Anleggsarbeidet vil føre til lite negativ påvirkning på naturverdier og det anses som ikke nødvendig med 

spesielle anbefalinger. I driftsfasen vil rensing av utslippsvannet ha mest å si for virkninger på 

økosystemet i Onarheimsfjorden, dvs. negative virkninger vil være lavere med høyere rensegrad. 

 

BEGRENSE VESENTLIGE SKADEVIRKNINGER 

Under anleggsarbeidet bør en vurdere bruk av siltduk for å begrense spredning av steinstøv i sjøvannet. 

I driftsfasen bør endringer i økosystemet overvåkes. 

 

RESTAURERING OG KOMPENSASJON 

Restaureringstiltak er ikke relevante i sammenheng med tiltaket. Kompensasjonstiltak er en siste utvei 

for å unngå gjenværende viktige negative konsekvenser. I dette tilfellet medfører tiltaket ingen 

arealbeslag som reduserer viktige naturtyper og funksjonsområder. Kompensasjonstiltak er ikke 

relevante i sammenheng med tiltaket. 
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USIKKERHET 

En konsekvensutredning skal så langt det er mulig baseres på fakta. Nødvendig data er imidlertid ikke 

alltid tilgjengelig, og metoder for å måle og kartlegge er ofte basert på faglige kvalitative og subjektive 

valg. I tillegg skal en konsekvensutredning vurdere fremtidig miljøtilstand, noe det alltid er knyttet 

usikkerhet til. 

TILTAKET 

Det er lite usikkerhet knyttet til tiltaket, med unntak av nøyaktig plassering av rørledninger. Siden disse 

ikke berører sårbar natur, har denne usikkerheten ingen betydning for vurderingen. For vurderingen er 

det tatt utgangspunkt i maksimale utslippsmengder som kan oppstå i oppstartsfasen av utbyggingen. En 

regner med høyere rensegrad etter hvert. 

 

DATAGRUNNLAGET 

Kunnskapsgrunnlaget er både kunnskap om arter sin bestandssituasjon, naturtyper sin utbredelse og 

økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger (jf. Naturmangfoldloven § 8). Kartlegging med ROV 

har blitt utført for å få en overordnet oversikt over det marine naturmangfoldet og eventuelle forekomster 

av viktig og sårbar natur. Datagrunnlag er vurdert som godt i forhold til denne rapportens formål.  

 

ROV-transektene ble plassert for å gi mest mulig representativ vurdering av marint naturmangfold, samt 

områder med høyest potensial for funn av viktig natur i et aktuelt tiltaks- og influensområde. Ettersom 

kartlegging med ROV generelt viser smale korridorer av naturmangfoldet på havbunnen, er det en risiko 

for at arter eller naturtyper blir oversett, spesielt hvis det er få individ av arten eller at artene/naturtypene 

forekommer over små arealer. Det er sannsynlig at bløtkorallen kjøttkorall, som er nær truet, 

forekommer flere steder på skråningen nedover fra Onarheimsfjorden til Kvinnheradsfjorden. Arten 

finnes i Hardangerfjordsystemet vanligvis på under 250 m dyp og derfor er det ikke sannsynlig at det er 

uoppdagete forekomster av arten i områder med relevant påvirkning. Det er også knyttet lite usikkerhet 

til avgrensing av bambuskorallskogsbunn i influensområdet. Det er knyttet noe usikkerhet til avgrensing 

av sukkertareskog i influensområdet. Trolig er det forekomster av sukkertare i grunne områder langs 

land i store deler av influensområdet. Hvor mye av arealet kvalifiserer som naturtypen større 

tareskogforekomster er imidlertid ukjent. 

 

FORUTSETNINGER 

I vurdering av påvirkning er det tatt utgangspunkt i beregnede utslippsmengder basert på planlagt 

produksjon og skissert rensegrad.  For detaljer se Tveranger & Johnsen (2021).  

 

SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER 

Avgrensing av influensområdet baserer seg på modellert gjennomsnittlig sedimentering av karbon på 

sjøbunnen. Grensen for influensområdet er satt hvor mer enn 5 g karbon per år fra utslippet er modellert 

å sedimenteres. Det er tatt utgangspunkt i en naturlig daglig sedimentering av 0,037-0,168 g C per 

kvadratmeter (13,5 – 61,3 g C/m²/år), som er angitt som vanlig for "inshore and neritic waters", dvs. 

kystvann (Valiela 1984). Dette er dermed et konservativt utgangspunkt for et fjordområde. 

Utredningsområdet ligger i indre deler av en fjord med antatt moderat avrenning fra land og moderat 

høy primærproduksjon i vannsøylen, og derfor har vi brukt den øvre delen av skalaen for kystvann for 

å beregne at en årlig sedimentering av 5 g er rundt 10 % av den naturlige sedimenteringen. En må være 

oppmerksom på at organisk karbon på sjøbunnen blir brukt opp av organismer og inngår i nærings-

kjeden, dvs. organisk karbon vil ikke akkumuleres i like stor grad som det sedimenterer. Vi går ut fra at 

tilførsler av mindre enn 10 % av naturlig sedimentering ikke vil gi en merkbar effekt på økosystemet. 
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