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FORORD 

Birkeland AS har fått i oppdrag fra Sveio kommune å legge en ny vannledning fra Våga til Flatnes.  

 

Rådgivende Biologer AS er i denne forbindelse bedt om å utarbeide en konsekvensutredning for 

naturmangfold i området.  

 

Rapporten er utarbeidet av Birgit S. Huseklepp (M.sc. marinbiologi) & Conrad J. Blanck (M.sc. 

Landskapsøkologi), Rådgivende Biologer AS.  

 

Planlagt ledningstrasé ble filmet av DeepOcean den 1. mai, 8. mai og 5. juni 2021 og 2. mars 2022. 

Videomaterialet ble gjennomgått av Birgit S. Huseklepp.   

 

Rådgivende Biologer AS takker Birkeland AS ved Helge Mundal for oppdraget.  

 

Bergen, 1. april 2022 
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SAMMENDRAG 

Huseklepp, B. S. & C. J. Blanck 2022. Etablering av vannledning i Sveio Kommune. 

Konsekvensutredning for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 3630, 30 sider, 978-

82-8308-912-7. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Birkeland AS utarbeidet en konsekvensutredning for 

naturmangfold for planlagt ny vannledning mellom Våga og Flatnes i Sveio kommune. Den nye 

vannledningen vil være 2.5 km lang, og vil gå hovedsakelig i sjø fra nord til sør i Vågavågen. Helt nord 

forgrener tiltaket seg inn i Litlevågen og opp Austre sundet. I sør strekker vannledningen seg på tvers 

av Vågavågen fra Gardvika i øst til Kubbane i vest.  

 

DAGENS MILJØTILSTAND 

Langs Vågavågen er det en del tekniske inngrep fra før, med områder av dyrket mark, samt bebyggelse 

og utbygging av fritidsboliger. Områdene i sjø der vannledningen er planlagt består hovedsakelig av 

bløtbunn, samt områder med hardbunn bestående av steinblokker av varierende størrelse. Vanlig flora 

og fauna ble observert både på hardbunn og på bløtbunn. Videre ble det observert den viktige naturtypen 

ålegraseng i områder nord langs vannledningens trasé. 

 

0-ALTERNATIVET 

Sammenligningsåret fastsettes å være to år fram i tid fra anleggsarbeidet begynner. Naturmangfoldet i 

området vil være i tilnærmet samme tilstand som i dag dersom tiltaket ikke realiseres. 

 

VERDIVURDERING 

Det er fra før avgrenset tre viktige bløtbunnsområder i strandsonen og to gyteområder for torskefisk 

innenfor vurdert influensområde. De tre bløtbunnsområdene, Våge 1, Våge 2 og Bakken 4, har stor 

verdi. De to gyteområdene for torskefisk, inkludert kysttorsk, er slått sammen til et større delområde, 

Ålfjordbotn, som er vurdert å være av stor verdi. På grunnlag av feltundersøkelser i 2021 og 2022 er 

det avgrenset to ålegrasenger, Litlevågen og Holmen, som vurderes å ha middels verdi. Øvrige 

naturområder på land og i sjø som ikke er påvirket av tekniske inngrep har noe verdi som 

funksjonsområder for vanlige arter. 

 

PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Tiltaket vil medføre arealbeslag i sjø i områder med viktige naturtyper og områder som er habitat for 

vanlige arter. Tiltaket medfører noe forringelse og noe miljøskade (-) på naturtypene bløtbunnsområder 

i strandsonen (delområde 1-3) og ålegrasenger (delområde 4-5). Tiltaket er vurdert å medføre ubetydelig 

endring og ubetydelig miljøskade (0) for gyteområdet for torskefisk (delområde 6) og hverdagsnatur 

(delområde 7). 

 

Samlede virkninger 

Belastningen på økosystemet på land vurderes å være liten i det aktuelle tiltaksområedt og planlagte 

areaøbsealg vil i liten grad øke belastningen. Etablering av vannledningen vil føre til noe økt belastning 

på marine økosystemer i form av arealbeslag, men det er ikke vurdert at tiltaket vil føre til alvorlige eller 

særlig negative skadevirkninger på økosystemet. Det er planlagt etablering av flere fritidsboliger i 

Flatnesskogen, men utbyggingen er ikke realisert enda. Tiltaket vil belaste økosystemet ytterligere.   

 

Konsekvensgradene er stort sett lave og det er ikke vurdert at det er samlede virkninger som gir grunnlag 

for å øke den samlede konsekvensen av tiltaket. Samlet sett vurderes konsekvensen av tiltaket for 

naturmangfold å være noe negativ konsekvens. 

 



 

Rådgivende Biologer AS 5 Rapport 3630 

Tabell 1. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturmangfold. 

Vurderinger Delområde 
Alternativer 

0-alt. Utbygging 

Konsekvens 

for 

delområder 

1 Våge 1 0 Noe miljøskade (-) 

2 Våge 2 0 Noe miljøskade (-) 

3 Bakken 4 0 Noe miljøskade (-) 

4 Litlevågen 0 Noe miljøskade (-) 

5 Holmen 0 Noe miljøskade (-) 

 6 Ålfjordbotn 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

 7 Influensområde 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Avveininger 

Begrunnelse for 

vektlegging 
   Ingen element er spesielt vektlagt.  

Samlede 

virkninger 
  

Økosystemet er i dag til liten grad belastet, og belastningen vil øke 

noe ved utarbeiding av tiltaket 

Samlet 

konsekvens 

for 

miljøtema 

Samlet 

konsekvens 
 Noe negativ konsekvens 

Begrunnelse 

 

Tiltaket medfører stort arealbeslag for to viktige naturtyper, og vil 

påvirke hverdagsnatur.  

 

MIDLERTIDIG PÅVIRKNING 

Midlertidige påvirkninger av anleggsarbeider inkluderer oppvirvling og spredning av sediment, samt 

økt turbiditet, støynivå og arealbeslag. Slike påvirkninger kan medføre både midlertidige og permanente 

skader på naturmangfoldet. Ved rørledning og i områder med gravearbeid vil trolig naturmangfoldet 

kunne reetablere seg etter 2-10 år.  

 

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER 

For å unngå negative virkninger og konsekvenser er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid utenom 

gytetid for fisk som benytter ålegraseng som gyte- og oppvekstområde, og utenom hekketid for 

hekkende fuglearter i området. For de fleste fugler varer hekkesesongen fra mai til juli, men 

knoppsvanen bygger reir og hekker allerede i mars. Torsk gyter fra februar til april, hyse gyter fra mars 

til juni, og lyr gyter fra april til juni. På bakgrunn av dette anbefales det at arbeid foregår utenom 

ålegrasengområdene og det avgrensede funksjonsområdet for arter av særlig forvaltningsinteresse frem 

til hekke-, gyte- og yngelperioden er over. En bør unngå gravearbeider i områder med ålegraseng, da 

dette vil føre til større ødeleggelser for naturtypen.  

 

USIKKERHET 

Det foreligger noe usikkerhet tilknyttet tiltaket, da det ikke foreligger informasjon om hvor tett 

vannledningene skal legges, eller dimensjoner på vannledningens kappe og betonglodd. Dermed også 

noe usikkerhet knyttet til avgrensing av influensområdet. 

 

Det knyttes noe usikkerhet til utbredelsen av naturtypen ålegraseng ettersom kartlegging med ROV kun 

viser smale korridorer langs havbunnen. Ytterligere undersøkelser må til for å få endelig avgrensing av 

ålegrasengene. Samlet vurderes likevel datagrunnlaget om naturmangfoldet i sjø som godt. Kunnskapen 

om naturmangfoldet på land er kun basert på offentlig tilgjengelig informasjon, det er ikke gjennomført 

feltundersøkelser. Det foreligger få registreringer fra før, og datagrunnlaget vurderes som middels godt 

sett i forhold risiko for alvorlig skade på naturmangfoldet.  

 

Det er brukt faglig skjønn ved vurdering av influensområde og påvirkning for vanlige arter og deres 

funksjonsområder, samt påvirkning på naturtyper. Usikkerhet rundt detaljer i tiltaket medfører at det 

knyttes noe usikkerhet til den vurderte konsekvensgraden av tiltaket.  
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TILTAKET 

Birkeland AS skal på vegne av Sveio kommune utvide vannledningssystemet ved Flatnes for å kunne 

utbedre tilbudet til beboere i kommunen. Vannledningen vil bli tilknyttet et eksisterende kommunalt 

nett på Våga, der den vil bli lagt i sjø frem til en sentral fordelingskum på Gardvika ved Flatnes. Tiltaket 

omfatter også utskiftning av eksisterende vannledning til Holmen. 

 

Den planlagte vannledningen strekker seg totalt over 2,5 km langs Vågavågen (figur 1, figur 2). Fra 

fordelingskummen på Gardvika vil ledningstraséen strekke seg sørover, rundt Ognaneset, og vestover, 

på tvers av Vågavågen, til Kubbane. Vannledninges trasé strekker seg også nordover i Vågavågen fra 

fordelingskummen på Gardvika, opp til en fordelingskum nord for Flatnesskogen. Videre strekker 

traséen seg vestover, rundt Holmen og inn i Litlevågen. Fra fordelingskummen nord for Flatnesskogen 

strekker vannledningen seg også nordover, inn i Austre sundet, på østsiden av Bjønsholmen.  

 

Ledningene vil hovedsakelig ligge i sjø. Vannledningen vil graves ned på land og i sjø så langt 

gravemaskinen rekker. Videre vil ledningen bli lagt med en kappe med vekt de første 60 m fra land. 

Resterende strekning av vannledningen, antageligvis 1 – 1.5 km, vil bli lagt med betonglodd. Betonglodd 

monteres vanligvis med 2 til 8 m avstand langs rørledningen. Benyttelse av kappe og betonglodd skal 

sørge for at vannledningen holder seg nede, og ikke kommer i konflikt med aktivitet knyttet til fiske.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart over den planlagte vannledningens trasé langs Vågavågen.  
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Figur 2. Detaljert oversikt over tiltaket. Marint naturmangfold ble kartlagt i to omganger, representert 

med Del 1 for den norlige delen av traséen, og Del 2 for den sørlige delen av traséen.Blå linje: planlagt 

trasé for vannledning, hvor små bokser viser dimmensjoner på rørledningen. Illustrasjonen er tilsendt 

av oppdragsgiver.  
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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 5). 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 2 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 2. 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 3).  

Tabell 3. 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. Figur 3 viser konsekvensgradene som følge av ulike kombinasjoner av verdi og 

påvirkning. 

 

VALG AV FAGTEMA 

Denne utredningen tar for seg temaet naturmangfold. Verdisettingskriterier for naturmangfold er gitt i 

tabell 4 og grad av påvirkning er vist i tabell 5.  

Tabell 4. Verdisettingskriterier av ulike fagtema fra M-1941.  

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" 
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Tabell 5. 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 og 

landskapsøkologiske 

funksjonsområder 

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 
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FELTUNDERSØKELSER 

Tiltaksområdet i sjø ble undersøkt med ROV (Remote Operated Vehicle) av Geir Magne Kvinnesland 

fra DeepOcean AS. Nordlige del av undersøkelsesområdet, fra innerst i Vågavågen og sørover i en 

hestesko mot øst, og opp igjen gjennom Austre Sundet og mot Storevågen, ble filmet 1. og 8. mai, og 5. 

juni i 2021 (figur 4). Sørlige del av undersøkelsesområdet, fra den nordlige delen av Flatnesskogen og 

sørover langs østsiden av Vågavågen ned til Ognaneset, samt en liten sidearm av traséen som strekker 

seg på tvers av Vågavågen til Kubbane på vestsiden av Vågavågen, ble filmet 2. mars i 2022 (figur 5). 

Videomaterialet er gjennomgått av Birgit S. Huseklepp, Rådgivende Biologer AS, og vurderinger av 

artsmangfold, naturtyper og bunnforhold er basert på videogjennomgangen.  

 

Det er ikke gjennomført feltundersøkelser av naturmangfoldet på land.  

 

 

Figur 4. Oversiktskart over nordlige del av utredningsområdet. Blå linje: planlagt trasé for 

vannledning. Rødt areal: område undersøkt med ROV. Illustrasjonen er tilsendt av DeepOcean AS.  
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Figur 5. Oversiktskart over sørlige del av utredningsområdet. Blå linje: planlagt trasé for vannledning. 

Oransje areal: område undersøkt med ROV. Illustrasjonen er tilsendt av DeepOcean AS.  
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UTREDNINGSOMRÅDET 

Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet. Planområdet/tiltaksområdet er det 

geografisk avgrensede området som er omsøkt for tiltaket og der tiltaket kan medføre direkte 

arealbeslag. Planområdet er ikke fastlagt, og konsekvensutredningen tar utgangspunkt i områder som 

blir berørt av tiltaket. Influensområdet omfatter det området der virkninger forventes å kunne oppstå, 

uavhengig av planområdets avgrensning.  

 

For biologisk mangold i sjø vil etablering av vannledning omfatte arealbeslag av leveområder for marine 

arter, og er begrenset til kort avstand fra eller tilsvarende tiltaksområdet. Basert på plantegninger (figur 

2) vil vannledningens dimensjon være på mellom 32 og 110 mm. Ved enkelte lokaliteter vil det ligge 

opp til flere vannledninger ved siden av hverandre. Det foreligger lite informasjon om hvor tett 

vannledningene er planlagt lagt i disse områdene, særlig med hensyn til vannledningens kappe og 

betonglodd. Videre foreligger det ikke informasjon om dimensjoner på kappe og betonglodd. Basert på 

dette vurderes arealbeslag for marint naturmangfold å være opptil 1 m på hver side av rørledningen/ene. 

Områder direkte berørt av tiltaket vil dermed variere noe ettersom hvor mange vannledninger som ligger 

ved siden av hverandre.  

 

Influensområdet i sjø vil være betydelig større i anleggsfasen enn i driftsfasen når tiltaket er ferdig 

etablert. Det er planlagt å grave ned vannledningen de første 60 meterne ut fra land. Midlertidige 

virkninger på marine organismer (eksempelvis fisk, bunnfauna og alger) vil være knyttet til 

mudrearbeider hvor sediment blir gravd opp for å legge ledning, samt spredning og nedslamming av 

oppvirvlede partikler i forbindelse med dette mudrearbeidet. Partikler vurderes i dette tilfellet å kunne 

spres opp til 100 m utenfor tiltaksområdet, men vil kunne variere med lokale strøm- og 

utskiftningsforhold. Hvor bred trasen som skal mudres vil være er avhengig av hvor mange 

vannledninger som vil ligge ved siden av hverandre, men anslagsvis mellom 1-3 m bredde.  

 

Når det gjelder biologisk mangfold på land, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne bli 

påvirket, særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både 

geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense på 20 m 

fra fysiske inngrep være rimelig, mens det for fugl og pattedyr er det vanlig å avgrense større 

influensområder, alt fra 100 meter og opp til 1000 meter.  

 

For tiltaket er det avgrenset tre influensområder, bestående av opptil 100 m for påvirkning i sjø, 20 m 

for påvirkning på land og 100 m for påvirkning på fugler. Kun den maksimale utbredelsen for de 

vurderte influensområdene er kartfestet i figur 6.  
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Figur 6. Oversikt over planlagt nytt vannledningsnett og vurdert influensområde på 100 meter. Det 

kartfestede influensområdet inkluderer avgrenset influensområde for naturmangfold i sjø på 100 m, for 

vegetasjon på land på 20 m, og for fugl på 100 m (maksimal utbredelse av influensområdet).  
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DAGENS MILJØTILSTAND 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det aktuelle området for nytt vannledningsnett ligger i Vågavågen, som er en sidearm til Ålfjorden. 

Ålfjorden er en beskyttet kystfjord som ligger innenfor Bømlafjorden i Sveio kommune. Området for 

det aktuelle tiltaket strekker seg fra Litlevågen og Austre sundet i nord, og sørover i Vågavågen forbi 

Flatnesskogen og ned til Ognaneset (figur 7). Langs østre del av Vågavågen ligger det i dag 

fritidsboliger, mens langs vestre del er det hovedsakelig skog (figur 8).  

 

Figur 7. Oversiktskart over beliggenheten. Kartet viser det avgrensede området for tiltaket.  

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Deler av denne rapporten er basert på informasjon som ligger tilgjengelig via karttjenester fra 

Fiskeridirektoratet (https://kart.fiskerdidir.no), Artskart fra Artsdatabanken 

(https://artskart.artsdatabanken.no), Miljødirektoratets Naturbase (https://naturbase.no), Fylkesatlas 

Vestland (https://www.fylkesatlas.no/), Vann-nett Portal (https://vann-nett.no/portal/) og Norge i Bilder 

(https://norgeibilder.no/). 

 

Vågavågen tilhører vannforekomsten Ålfjorden, som regnes å være av god økologisk tilstand og 

udefinert kjemisk tilstand. Det er blitt utført flere resipientundersøkelser i Ålfjorden hvor nærmeste til 

planområdet har vært ved Fjon settefiskanlegg i Ålfjordbotn (Tverberg & Todt 2016 og referanser i 

denne). Tilstanden for bunndyr i Ålfjordbotn har periodevis havnet i tilstandsklasse "moderat" (Tverberg 

https://kart.fiskerdidir.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://naturbase.no/
https://www.fylkesatlas.no/
https://vann-nett.no/portal/
https://norgeibilder.no/
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& Todt 2016). Regelmessige oksygenprofiler i Ålfjordbotn har vist at oksygeninnholdet i bunnvannet 

varierer mellom tilstandsklasse "god" og "svært god" (Johnsen 2021). 

 

I 2009 ble det utført feltundersøkelser av NIVA for kartlegging av naturtypelokaliteter etter DN-

håndbok 19 i området rundt Vågavågen. Det ble avgrenset flere naturtypelokaliteter av typen 

bløtbunnsområder i strandsonen innenfor tiltaks- og influensområdet.  

 

 

Figur 8. Til venstre: Flybilde av Vågavågen fra 1970. Til høyre: Flybilde fra Vågavågen i 2021. Kilde: 

norgeibilder.no 

DAGENS SITUASJON  

På land 

Landarealene er i stor grad skogdekte med spredt fritidsbebyggelse. Innerst ved Lillevågen er det et 

større område med fulldyrket og overflatedyrket mark, samt et boligområde. Skogene består i hovedsak 

av barskog av høy til svært høy bonitet. Helt i nord på halvøya Holmen er det ung løvskog, som trolig 

er en ung gjengroingsskog etter opphør av landbruk. 

 

Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer og granittisk gneis. Disse bergartene 

inneholder få plantenæringsstoffer og gir bare grunnlag for fattig vegetasjon. 

 

I sjø 

Vannledningen er hovedsakelig planlagt i Vågavågen, som er en del av Ålfjorden, en 27 km land 

sidefjord til Bjonafjorden og Hardangerfjorden. Vågavågen består av relativ grunne områder. Innerst 

deler vågen seg til Litlevågen og Storevågen, som har maksdybder på ca. 7 m og 14 m. Lenger sør blir 

vågen gradvis dypere, og avslutter på maksdybde på ca. 40 m dyp mellom Ognaneset og Melketangen.  

 

Del 1 – utredningsområdet i nord  

Den nordlige delen av vannledningens trasé strakk seg hovedsakelig over bløtbunnsområder (figur 9). 

Store deler av bløtbunnsområdene var dekket av algematter bestående av rød- eller brunalger, med 

spredte individer av f.eks. sukkertare (Saccharina latissima). Større og mindre steinblokker ble registrert 

spredt på bløtbunn, samt områder med mye skjellrester, og trolig noe skjellsand. Enkelte områder av 

hardbunn bestående av steinblokker ble også observert. På sørsiden av Holmen, ytterst i Litlevågen ble 



 

Rådgivende Biologer AS 18 Rapport 3630 

det avgrenset er område på ca. 3,1 daa av ålegraseng. Det ble i tillegg avgrenset et lite område av 

ålegraseng innerst i Litlevågen på ca. 3 daa. Av fauna ble det observert flere sjøstjerner, blant annet 

vanlig korstroll (Asterias rubens), rød solstjerne (Crossaster papposus), smalkorstroll (Leptasterias 

muelleri) og piggkorstroll (Marthasterias glacialis). Spredte individer av bløtkorallen liten piperenser 

(Virgularia mirabilis) ble observert på et område på ca. 14 m dyp. Hvitpølser (Ocnus lacteus) var vanlig 

i områder med rødalger. På steinblokker og hardbunn ble det observert påvekst av flere sekkdyr 

(Ascidiacea), trolig lillasekkdyr (Ascidia virginea) og hvitsekkdyr (Didemnum albium). Skorpeformete 

kalkalger som slettrugl (Phymatolithon lenormandii) og vorterugl (Lithothamnion glaciale), samt 

kalkrørsormer (Serpulidae), var vanlig på steiner. Flere fiskearter ble observert, inkludert arter innen 

leppfiskfamilien (Labridae), samt flere arter som ikke kunne artsbestemmes fra videomaterialet.  

 

 

Figur 9. Artssammensetning og bunnforhold langs nordre del av vannledningens trasé. A: Bløtbunn 

dekket av trådformete alger. B: Steinblokker med påvekst av sekkdyr, røde kalkalger og andre 

algevekster. C: Bløtkorallen liten piperenser på bløtbunn. D: Rødalger med to røde solstjerner. E: 

Ålegras på bløtbunn med enkelte alger innimellom. F: Steinblokker med røde kalkalger og andre 

algevekster på.  

 

Del 2 – Utredningsområdet i sør 

Den sørlige delen av traséen strakk seg over dybder fra 3 til 16 m. Bunnforholdene langs traseen varierte 

fra områder med bløtbunn, til områder med steinblokker av forskjellig størrelse (figur 10). På bløtbunn 

ble det registrert områder med flekkvis algevekst. Sukkertare ble observert spredt i hele området, både 

i områder med bløtbunn og på blandingsbunn av steiner og sediment av forskjellig grovhet.  Av fauna 

ble det observert flere sjøstjerner, blant annet vanlig korstroll (Asterias rubens). Det ble også observert 

A B 

C D 

F E 
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en taskekrabbe (Cancer pagurus), enkelte individer av svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus). På 

hardbunn ble også observert flere svamper. Røde kalkalger (Corallinales), mosdyr (Bryozoa) og sekkdyr 

(Ascidiacea) var vanlig på hardbunn. Det ble også observert flere fiskearter på videomatrialet, inkludert 

torsk (Gadus morhua), samt fisker tilhørende leppefiskfamilien (Labridae) og mindre småfisk.  

 

 

Figur 10. Artssammensetning og bunnforhold langs den sørlige delen av vannledningens trasé. A: 

Bløtbunn med diverse alger, inkludert sukkertare. B: Sukkertare på bløtbunn. C: Steinbunn med 

algepåvekst og en liten sjøstjerne. D: Bløtbunn på 19 m dyp mellom Kubbane og Ognaneset.  

 

NULLALTERNATIVET 

Null-alternativet er referansesituasjonen for området uten gjennomføring av tiltaket. Det tilsvarer at 

vannledningen ikke blir etablert, og at vannledningen tilknyttet Holmen ikke blir utbedret. 

Nullalternativet utarbeides for å tydeliggjøre realistisk utvikling i utredningsområdet som ikke er 

tilknyttet det aktuelle tiltaket. Det fastsettes et sammenligningsår på to år frem i tid fra anleggsarbeidet 

starter. Sammenligningsåret skal tilsvare det året tiltaket forventes ferdigstilt. 

 

Ifølge kommuneplanen til Sveio (planidentifikasjon: 2011007) er store deler av landarealet langs 

østbredden av Vågavågen avsatt til fritidsboliger. Langs vestbredden av Vågavågen er arealet avsatt til 

LNF-område (Landbruk, Natur- og Friluftsområde). I Litlevågen er det avsatt områder til naust og 

småbåthavn. I sjø er arealet avsatt som friluftsområde, og det er avgrenset et gyteområde for torskefisk 

helt sør i Vågavågen, i munningen mot Ålfjorden. Det er ikke kjent om det er lagt andre planer i det 

aktuelle området som vil påvirke naturmangfoldet i sammenligningsperioden. 

 

KLIMAENDRINGER 

Klimaendringer, som er forventet å føre til høyere gjennomsnittstemperatur samt økt mengde og styrke 

av nedbør, kommer til å ha en effekt på naturen. En oppsummering av effektene klimaendringene har 

på økosystemer og biologisk mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Sammenligningsåret ligger to år 

frem i tid, og det forventes ikke at klimaendringer vil ha en påvirkning på naturverdiene i området i løpet 

av denne perioden.  

 

 

A B 

D C 
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VERDIVURDERING 

VERNEOMRÅDER OG OMRÅDER MED BÅNDLEGGING 

Det er ikke registrert noen verneområder som kan bli påvirket av tiltaket hverken på land eller i sjø, og 

deltemaet verneområder vil ikke bli omtalt videre.  

 

NATURTYPER 

I Naturbase er det registrert flere lokaliteter av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen innenfor 

tiltaks- og influensområdet innerst i Litlevågen (Våge 2, delområde 2 i tabell 7 og figur 11), i munningen 

av Litlevågen og oppover i Vestresundet (Våge 1, delområde 1) og langs Austre sundet og nordover i 

Storevågen (Bakken 4, delområde 3).  

 

 

Figur 11. Avgrensning av marine naturtyper i nærområdet til tiltaket, data fra Naturbase og 

feltundersøkelser. Fem naturtypelokaliteter vurderes å være innenfor influensområdet.  
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Bløtbunnsområdene ble registret av NIVA i 2009. Bakken 4 (3) er avgrenset til 75,8 daa, og består av 

strandflater med bløt mudder. Våge 1 (1) er omtrent 51,3 daa stort, og består av grunne mudderflater i 

strandsonen. Våge 2 (2) er en grunn mudderbukt på ca. 27,9 daa. De avgrensede bløtbunnsområdene i 

Vågavågen er i Naturbase satt som B-verdi, der verdisettingen inkluderer øvrige bløtbunnsområder som 

ligger utenfor tiltaks- og influensområdet. Selv om enkeltlokalitetene med bløtbunnsområder er relativt 

små, er det samlete arealet av bløtbunnsområder innerst i Vågavågen større enn 200 daa, og 

bløtbunnsområdene har derfor stor verdi.  

 

Fra videomaterialet ble det avgrenset to områder med ålegraseng, Litlevågen (delområde 4) på ca. 3 daa, 

og Holmen (delområde 5) på ca. 3,1 daa (tabell 7, figur 11). Ålegrasengene er svært små, men det kan 

ikke utelukkes at utbredelsen av ålegras dekker et større areal i Litlevågen, som ikke er videre undersøkt. 

Basert på størrelse vurderes ålegrasengene som lokalt viktig (C-verdi), men nærhet til gyteområder for 

torskefisk innen 1 km øker verdien. I en revisjon av verdivurdering utført av NIVA i 2020 blir det 

presisert at en naturtype kan ha en forhøyet verdi dersom den er tilknyttet et funksjonsområde (NIVA 

2020), slik som det er her. Ålegrasenger er viktige oppvekst-, beiteområder og skjulested for fisk, og 

nyere studier har vist at ålegrasenger også er viktig for å opprettholde robuste og lokale fiskebestander 

langs kysten (Knutsen mfl.2022). Ålegrasengene vurderes derfor til å ha B-verdi, som tilsvarer middels 

verdi jf. tabell 3.  

 

 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

I Naturbase foreligger det flere registreringer av fugl i området fra før (tabell 6, figur 12), inkludert et 

større funksjonsområde for arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Området inkluderer observasjoner 

av de rødlistede fugleartene ærfugl, fiskemåke, gråmåke og lappfiskand (sårbar, VU jf. Artsdatabanken 

2021), og i tillegg foreligger det observasjoner av de hensynskrevende artene musvåk og tjeld (nær truet, 

NT jf. Artsdatabanken 2021). 

 

Innenfor influensområdet er det også registrert svartbak og havørn, begge norske ansvarsarter. Fugler 

har mange ulike økologiske funksjonsområder, og avgrensning av slike områder vil være mest aktuelt 

for arter med spesifikke habitatkrav, begrenset utbredelse eller med veldefinerte hekkelokaliteter 

(Framstad mfl. 2018). Det er registrert et par voksne svartbak med unger i en periode i 2021. Svartbak 

hekker som regel i kolonier, og ettersom det kun er gjort en registrering vurderes det at det ikke 

foreligger tilstrekkelig informasjon til å avgrense et spesifikt funksjonsområde. Flere vanlige arter som 

knoppsvane, linerle og siland, er registrert med hekke- og oppvekstaktivitet i området.  

 

Det er ikke registrert hekkeaktivitet av rødlistede eller hensynskrevende arter innenfor det avgrensede 

funksjonsområdet, og derfor vurderes dette området å være av noe verdi, på lik linje med øvrige 

naturområder som ikke er påvirket av tekniske inngrep.  Det inngår også flere marine arter som er 

ansvarsarter, inkludert torsk og lillasekkdyr, som begge ble observert ved gjennomgang av 

videomaterialet. Det er ikke grunnlag for å avgrense funksjonsområder basert på få registreringer av 

ansvarsarter eller rødlistede arter, og vurderingen av disse inngår dermed i funksjonsområde for vanlige 

arter.  
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Tabell 6. Registrerte ansvarsarter og rødlistede arter registrert innen influensområdet fra 2000 til 2022, 

Artskart 22.02.2022. Rødlistestatus jf. Artsdatabanken 2021. NT = Nært truet, VU = sårbar, AA = norsk 

ansvarsart. 

Vitenskapelig navn Norsk navn Status Registrert Aktivitet 

Acanthis flammea Gråsisik AA Storevågen  

Haematopus ostralegus Tjeld NT Flatnes Næringssøkende 

Haliaeetus albicilla Havørn AA 
Flatnes, Storevågen, 

Vågavågen 
Overflygende 

Mergellus albellus Lappfiskand VU Vågavågen  

Phalacrocorax carbo Storskarv NT Flatnes, Vågavågen Overflygende 

Larus argentatus Gråmåke VU Flatnes, Vågavågen Næringssøkende 

Larus canus Fiskemåke VU Vågavågen  

Larus marinus Svartbak AA 
Flatnes, Storevågen, 

Vågavågen 

Hekke- og 

oppvekstområde 

Somaeria mollissima Ærfugl VU Flatnes Næringssøkende 

Gadus morhua Torsk AA Vågavågen  

Ascidia virginea Lillasekkdyr AA Vågavågen  

 

 

Figur 12. Avgrensning i Naturbase av område for arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det 

avgrensede området er ikke vurdert som et eget delområde, og registeringer innenfor det avgrensede 

området inngår i naturområder med vanlige arter (delområde 7).  
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I Fiskeridirektoratets karttjeneste er det avgrenset to gyteområder for torskefisk (figur 13). Et regionalt 

viktig gyteområde for torsk, Ålfjordbotn ble kartlagt og registrert av Havforskningsinstituttet i 2019. 

Feltet har middels eggtetthet (2) og høy eggretensjon (3). Videre er det registrert et gyteområde, 

Kvalvågnes, tilknyttet torsk, hyse og lyr for Fiskerirettl. i Sunnhordaland og Sveio Fiskarlag som sist 

ble oppdatert i 2003. Ettersom de to gytefeltene i stor grad overlapper, er de i denne rapporten slått 

sammen til et delområde, Ålfjordbotn (figur 14). Gytefeltet regnes å være et viktig funksjonsområde, 

særlig for torsk, og er derfor diskutert under deltemaet for arter og deres økologiske funksjon, selv om 

gytefeltet er klassifisert som en naturtype (nøkkelområde for arter) etter DN-håndbok 19. Gytefeltet 

Ålfjordbotn (delområde 6), har stor verdi (tabell 7). 

 

Naturområder med vanlige arter innenfor influensområdet og deres funksjonsområder på land og i sjø 

som ikke er påvirket av tekniske inngrep eller fremmedarter (delområde 7), har noe verdi (tabell 7). 

 

 

Figur 13. Gytefelt innenfor tiltaks- og influensområdet.  
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Figur 14. Avgrensning av sammenslåtte gytefelt (delområde 6, tabell 7 og figur 15) i Vågavågen og 

Ålfjorden som overlapper med influensområdet til den planlagte vannledningen.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

De ulike delområdene innenfor deltemaet naturmangfold og deres verdier er oppsummert i tabell 7 og 

kartfestet i figur 15. 

Tabell 7. Oversikt over registrerte delområder og verdier i utredningsområdet.  

 

Figur 15. Verdikart for naturmangfold i området for planlagt ny vannledning i Sveio. Delområder er 

nummerert.  

Delområde Type Størrelse (daa) Verdi 

1 Våge 1 Bløtbunnsområde i strandsone 51 Stor 

2 Våge 2 Bløtbunnsområde i strandsone 28 Stor 

3 Bakken 4 Bløtbunnsområde i strandsone 75 Stor 

4 Litlevågen Ålegraseng 3 Middels 

5 Holmen Ålegraseng 3,1 Middels 

6 Ålfjordbotn Gyteområde for torskefisk 3853 Stor 

7 Influensområde Funksjonsområde for vanlige arter 725 Noe 
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

GENERELT OM PÅVIRKNINGER 

Varige virkninger vil i hovedsak være arealbeslag som følge av etablering av vannledning på 2.5 km, 

samt kappe og betongblokker som skal benyttes for å vekte ned ledningen. Det vil også være noe 

arealbeslag på land, men dette vil kun være midlertidig ettersom vannledningen skal graves ned. Det 

forventes at vegetasjon på land vil over tid reetablere seg, og kan oppnå opprinnelig tilstand om ca. 10 

til 20 år. For marine arter forventes det at påvekst av hardbunnsfauna vil kunne oppstå på vannledningen, 

kappen og betongloddene i løpet av 2-10 års tid, avhengig av naturlige forhold.  

 

For driftsfasen er disse påvirkningene sentrale:  

• Arealbeslag – tap av leveområdet 

• Arealbeslag – etablering av nye habitat og korridorer 

 

Ofte vil de største virkningene for marint miljø være i anleggsfasen, der influensområdet kan være 

relativt stort. Bare varige virkninger (driftsfasen) skal konsekvensutredes, og midlertidige påvirkninger 

(anleggsfasen) omtales i eget kapittel.  

 

PÅVIRKNING AV TILTAKET 

NATURTYPER             

Bløtbunnsområder er sårbare for inngrep som omhandler oppmudring, hindring av 

vanngjennomstrømning og utfylling, da dette kan føre til endringer i produktiviteten i området. 

Etablering av vannledning og medfølgende kappe eller betonglodd vil mindre grad medføre slike 

endringer. For bløtbunnsområdene vil areableslag medføre noe oppdeling og mindre utbredelse av 

naturtypen. Grunnet arealbeslag på opptil 15% samlet for alle lokalitetene (se Figur 15, Tabell 5) 

vurderes tiltaket å kunne medføre noe forringelse for bløtbunnsområdene, delområde 1, 2 og 3. Med stor 

verdi for bløtbunnsområdene og noe forringelse gir dette noe miljøskade (-) på delområde 1, 2 og 3. 

 

Ålegrasenger er sårbare for fysiske inngrep som utfylling i grunne områder, mudring og drenering.  I og 

med at ålegrasengene er små er de mer utsatt og sårbare for påvirkninger. For de avgrensede 

ålegrasengene vil traséen til vannledningen gå direkte igjennom, og vil medføre et arealbeslag på 

mellom 5-10 %. Størst arealbeslag vil det være i den nordligste ålegrasengen, (delområde 4), da det her 

skal gå tre vannledninger ved siden av hverandre. For ålegrasengen i sør (delområde 5) vil det gå to 

vannledninger gjennom lokaliteten. Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse på delområde 4 og 5.  

Med middels verdi for ålegraseng og noe forringelse gir dette noe miljøskade (-) på delområde 4 og 5. 

 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

For gyteområdet Ålfjordbotn vil kun en liten del havne innenfor influensområdet til vannledningen. 

Vannledningen ligger på bunn og vil ikke medføre endringer på funksjonen til gyteområdet. Med stor 

verdi for delområde 6 og med ubetydelig endring gir dette ubetydelig miljøskade (0). 

 

For vanlige arter og deres funksjonsområder innenfor influensområdet vil konsekvensene av arealbeslag 

ved etablering av tiltak være svært små. Det vil ikke være større permanente arealbeslag på land, 

ettersom ledningen hovedsakelig skal graves ned. Vannledningene skal graves ned også i sjø, og både 

områdene på land og i sjø som opplever midlertidige arealbeslag etter graverbeid vil rekoloniseres etter 

en periode på 2-10 år. Arealbeslag av vannledning, kappe og betonglodd i sjø vil være små, og vil ha 

svært liten påvirkning på vanlige marine arter. Påvirkning på funksjonsområde for vanlige arter 

(delområde 7) forventes å medføre ubetydelig endring. Med noe verdi for delområde 7 og med 

ubetydelig endring gir dette ubetydelig miljøskade (0). 



 

Rådgivende Biologer AS 27 Rapport 3630 

 

SAMLEDE VIRKNINGER 

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. En påvirkning av et økosystem skal 

vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller vil bli utsatt for, jf. 

Naturmangfoldloven § 10. 

 

Det har vært noe utbygging i området de siste tiårene ved Vågavågen, som fører til økende påvirkninger 

på økosystemet På 60- og 70-tallet var området preget av småbruksdrift, mens det i dag i økende grad 

er påvirket av utbygging av fritidsboliger. Totalt sett vurderes belastningen på økosystemet på land å 

være liten i det aktuelle tiltaksområdet, og planlagte arealbeslag vil i liten grad øke belastningen. 

 

I vann-nett (www.vann-nett.no) er Ålfjorden oppført med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk 

tilstand, og det antas at eksisterende aktiviteter har liten påvirkning på resipienten. Etablering av 

vannledningen vil føre til noe økt belastning på det marine økosystemer i form av arealbeslag, men det 

er ikke vurdert at tiltaket vil føre til alvorlige eller særlig negative skadevirkninger på økosystemet.  

 

FREMTIDIGE TILTAK 

Det er planlagt etablering av flere fritidsboliger i Flatnesskogen, men utbyggingen er ikke realisert enda. 

Dette er områder som ligger inne i kommuneplanen, og ikke innebærer endret arealbruk. Tiltaket vil 

belaste økosystemet ytterligere.   

 

KONSEKVENS 

Tiltaket vil føre til noe arealbeslag på viktige naturtypelokaliteter av bløtnunnsområder i strandsonen og 

ålegrasenger, samt noe arealbeslag på marin sjøbunn som er habitat for mange vanlige arter.  

 

Konsekvensgradene er stort sett lave, og tiltaket vil hovedsakelig ha størst påvirkning på delområde 4 

og 5. Det er ikke vurdert at det er samlede virkninger som gir grunnlag for å øke den samlede 

konsekvensen av tiltaket. Samlet sett vurderes tiltaket å ha noe negativ konsekvens for naturmangfoldet 

(tabell 8).   

Tabell 8. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturmangfold. 

Vurderinger Delområde 
Alternativer 

0-alt. Utbygging 

Konsekvens 

for 

delområder 

1 Våge 1 0 Noe miljøskade (-) 

2 Våge 2 0 Noe miljøskade (-) 

3 Bakken 4 0 Noe miljøskade (-) 

4 Litlevågen 0 Noe miljøskade (-) 

5 Holmen 0 Noe miljøskade (-) 

 6 Ålfjordbotn 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

 7 Influensområde 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Avveininger 

Begrunnelse for 

vektlegging 
   Ingen element er spesielt vektlagt.  

Samlede 

virkninger 
  

Økosystemet er i dag til liten grad belastet, og belastningen vil øke 

noe i forbindelse med etablering av tiltaket 

Samlet 

konsekvens 

for 

miljøtema 

Samlet 

konsekvens 
 Noe negativ konsekvens 

Begrunnelse 

 

Tiltaket medfører arealbeslag for to viktige naturtyper. Tiltaket vil i 

liten grad påvirke hverdagsnatur.  

 

http://www.vann-nett.no/
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING 

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

påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Flere av de negative virkningene kan ha 

samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte tilfeller kan det negative omfanget være 

større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i 

en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form av økt trafikk, endringer i støynivået,  

og oppvirvling og spredning av partikler.  

 

STØY 

Anleggsarbeid og økt trafikk i anleggsområdet kan forstyrre fugl, pattedyr og fisk, spesielt i hekke- og 

yngleperioden om våren. De fleste arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået, 

men noen arter er svært følsomme for forstyrrelser. Det er registrert hekking for flere fugler i området, 

inkludert svartbak, som er en Norsk ansvarsart av nasjonal forvaltningsinteresse.  

 

OPPVIRVLING OG PARTIKKELSPREDNING  

Influensområdet i sjø vil være betydelig større i anleggsfasen enn når tiltaket er ferdig etablert. Det er 

planlagt å grave ned vannledningen de første 60 meterne ut fra land. Midlertidige effekter på marine 

organismer (eksempelvis fisk, bunnfauna og alger) ved etableringen av vannledningen vil være knyttet 

til mudrearbeider hvor sediment blir gravd opp for å legge ledning, samt spredning og nedslamming av 

oppvirvlede partikler i forbindelse med dette mudrearbeidet. Partikler vurderes i dette tilfellet å kunne 

spres opp til 100 m utenfor tiltaksområdet, men vil kunne variere med lokale strøm- og 

utskiftningsforhold. Hvor bredt selve graveområdet vil være er avhengig av hvor mange vannledninger 

som vil ligge ved siden av hverandre, men anslagsvis mellom 1-3 m bredde.  

 

Det er ikke kjent om sedimentet i området hvor vannledningen skal etableres er forurenset med 

miljøgifter. Kartlegging med ROV viste at sedimentbunn var utbredt i utredningsområdet. 

Gravearbeider vil føre til at partikler fra stedegent sediment vil kunne spres over et større område og 

dersom sedimentene er forurenset vil det kunne påvirke marine organismer. Ifølge Miljødirektoratets 

database Vannmiljø er det ikke oppført om det er utført miljøundersøkelser i området, og kjemisk 

tilstand i sedimentene er derfor ikke kjent.  

 

Spredning av stedegent sediment og økt turbiditet som følge av dette kan påvirke marin vegetasjon og 

andre marine organismer, som er sensitive for endring i lysforhold, redusert sikt og nedslamming. 

Områder med ålegrasenger, som benyttes blant annet som oppvekst- og beiteområder for fiskeyngel, 

kan miste deler av sin funksjon i anleggsperioden ved gravearbeider.  Anleggsfasen er imidlertid vurdert 

å være såpass kort at det ikke er ventet spesielt negative virkninger over tid hverken for 

bløtbunnsområder i strandsonen, ålegraseng eller gyteområde for torskefisk.. 
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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. 

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). 

 

BEGRENSET ANLEGGSARBEID 

Det anbefales å unngå anleggsarbeid, spesielt gravearbeider, i hekkeperioden for fugler av nasjonal 

forvaltningsinteresse, inkludert rødlistede arter og ansvarsarter. For de fleste fugler varer hekkesesongen 

fra mai til juli, men knoppsvanen bygger reir og hekker allerede i mars. I tillegg kan det virke avbøtende 

å unngå anleggsarbeid i gyte- og yngelperioden for fisk som benytter ålegraseng som oppvekstområde. 

Torsk gyter fra februar til april, hyse gyter fra mars til juni, og lyr gyter fra april til juni. På bakgrunn av 

dette anbefales det at arbeid foregår utenom ålegrasengområdene (figur 11) og det avgrensede 

funksjonsområdet for arter av særlig forvaltningsinteresse (figur 12) frem til hekke-, gyte- og 

yngelperioden er over.  

 

SKADEREDUSERENDE TILTAK 

Det er lite som kan avbøte arealbeslag i naturtypelokaliteter. Det bør etterstrebes å tilpasse traséen for å 

unngå inngrep i naturtyper, særlig de to ålegrasengene. Færre lodd langs ledningene og ingen bruk av 

kappe vil redusere arealbeslag og påvirkning.  En bør unngå gravearbeider i områder med ålegraseng, 

da dette vil føre til større ødeleggelser for naturtypen.  

 

 

USIKKERHET 

Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også 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). 

 

TILTAKET 

Som grunnlag for vurdering av påvirkning er det tatt utgangspunkt i tiltakskart. Det foreligger det ikke 

nøyaktige tall på dimensjoner av vannledningens kappe og betonglodd, samt rekkevidde av gravearbeid 

i vann. Videre foreligger det noe usikkerhet rundt hvor tett vannledningene et planlagt lagt i områder 

der det skal ligge opptil flere vannledninger ved siden av hverandre. Dette medbringer noe usikkerhet 

rundt tiltaksplanene og faktiske arealbeslag.  

 

DATAGRUNNLAGET 

Konsekvensutredningen er basert på eksisterende informasjon tilgjengelig i offentlige databaser, samt 

videomateriale innhentet via feltundersøkelser utført av DeepOcean AS. Det knyttes noe usikkerhet til 

utbredelsen av naturtypen ålegraseng ettersom kartlegging med ROV kun viser smale korridorer langs 

havbunnen. Ytterligere undersøkelser er nødvendig for faktisk avgrensing av ålegrasengene. Samlet 

vurderes likevel datagrunnlaget om naturmangfoldet i sjø som godt.  
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Kunnskapen om naturmangfoldet på land er kun basert på offentlig tilgjengelig informasjon, det er ikke 

gjennomført feltundersøkelser. Det foreligger få registreringer fra før, og datagrunnlaget vurderes som 

middels godt sett i forhold risiko for alvorlig skade på naturmangfoldet.  

 

SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER 

Det er brukt faglig skjønn ved vurdering av influensområde og påvirkning for vanlige arter og deres 

funksjonsområder, samt påvirkning på naturtyper. Tiltaksområdet er avgrenset til 1 m på hver side av 

vannledning/ene. Det foreligger noe usikkerhet knyttet til både avgrensningen av influensområdet og 

påvirkning på grunn av usikkerhet rundt detaljene til tiltaket og medfører noe usikkerhet til den vurderte 

konsekvensgraden av tiltaket.  
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Norges geologiske undersøkelse, kart på nett   https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett  

NIBIO. Kilden. Arealinformasjon på nett:   https://kilden.nibio.no 

https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/
http://www.artsdatabanken.no/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
https://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
http://eklima.met.no/
https://www.norgeibilder.no/
https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett
https://kilden.nibio.no/

