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FORORD
Hardanger Fiskeforedling AS ønsker å endre utslippspunktet fra slakteriet ved Langevåg, og samtidig
søkes det om å utvide produksjonen.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Hardanger Fiskeforedling AS utarbeidet en verdivurdering
av marint naturmangfold samt en enkel konsekvensvurdering, basert på kartlegging med ROV i områder
tilknyttet det nye utslippspunktet fra Langevåg slakteri og registrerte naturverdier.
Rapporten er utarbeidet av Birgit S. Huseklepp (MSc i marinbiologi) og Christiane Todt (PhD i
systematisk zoologi). Feltundersøkelser er utført av Birgit S. Huseklepp i samarbeid med Ringasund AS
(ROV-tjenester) den 18.03.2022.
Rådgivende Biologer AS takker Hardanger Fiskeforedling AS ved Kine Olson for oppdraget.
Bergen, 11. april 2022
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SAMMENDRAG
Huseklepp B. S. & C. Todt 2022. Langevåg slakteri – endret avløpspunkt. Kartlegging av
marint naturmangfold med vurdering av verdi og konsekvens. Rådgivende Biologer AS, rapport
3633, 33 sider, ISBN 978-82-8308-913-4.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Hardanger Fiskeforedling AS utarbeidet en rapport for
kartlegging av naturmangfold med verdivurdering av naturverdier i området, samt vurdering av
påvirkning og konsekvenser.
TILTAKET OG DAGENS MILJØTILSTAND
Hardanger Fiskeforedling AS ønsker å endre avløpsledningen tilknyttet Langevågen slakteri (16497) i
Langevåg på sørøstsiden av Bømlo og å etablere en ny vanninntaksledning på samme plass som
nåværende inntaksledning. Samtidig planlegges det å søke om en utviding på utslippstillatelse for
slakteriet. I forbindelse med dette er det utført en kartlegging av marint naturmangfold innenfor områder
som kan bli påvirket av tiltaket. Kartleggingen er basert på feltundersøkelser utført med ROV i
samarbeid med Ringesund AS den 18. mars 2022. Marine artsforekomster og bunnforhold ble registrert
ved analyse av videomaterialet av Birgit S. Huseklepp.
VERDIVURDERING
Det er avgrenset flere naturtyper i området rundt Langevåg slakteri. I Miljødirektoratets karttjeneste
Naturbase er det registrert en større kamskjellforekomst, Bømlo (4), som ligger langs kysten på sørsiden
av Bømlo. Det foreligger også flere mindre skjellsandforekomster, samlet under Rundøy (3).
Naturtypelokalitetene Bømlo og Rundøy er vurdert å være av middels verdi. Fra tidligere er det også
avgrenset en korallforekomst, Store Bleikja (1), i området sørøst for det nye utslippspunktet. Etter ROVkartleggingen ble lokaliteten utvidet fra 31 daa til 281 daa. Det ble i tillegg observert to delforekomster
av hornkorallen Swiftia pallida ved eksisterende utslippspunkt og langs den planlagte ledningstraséen
for nytt avløpsrør. Disse delforekomstene inngår i lokaliteten Langevåg (2). Begge korallforekomstene,
Store Bleikja og Langevåg, er vurdert å være av stor verdi. Funksjonsområde for vanlige arter som kan
bli påvirket av tiltaket er av noe verdi.
Størrelse
Verdi
(daa)

Delområde

Type

1 Store Bleikja
2 Langevåg
3 Rundøy
4 Bømlo
5 Nærområdet generelt

Korallforekomster
Korallforekomster
Skjellsandforekomster
Større kamskjellforekomster
Funksjonsområde for vanlige arter.

281
58
74
21 044
665

Stor
Stor
Middels
Middels
Noe

PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
Det største påvirkningspotensialet tilknyttet det aktuelle tiltaket betreffer mulig kjemiske og organiske
belastning av sårbar natur ved utslipp av prosessvannet, mens arealbeslag på grunn av nye rørledninger
vil være ubetydelig. Kjemikalier som slippes ut vil foreligge fortynnet i avløpsvannet og vil på grunn av
plassering av utslippspunktet på 120 m dyp på en skråning i nokså åpent sjøområde med sterk strøm
raskt fortynnes ytterligere. En forventer derfor at negative påvirkninger vil være svært lokale, dvs. i
vannsøylen direkte ved utslippet. Avløpsvannet vil inneholde rundt 50 % ferskvann og vil være noe
varmere enn sjøvannet ved utslippspunktet og vil derfor stige noe opp i vannsøylen. Sårbar natur som
forekommer under 120 m dyp vil derfor sannsynligvis ikke kunne påvirkes. Enkelte koraller i
korallforekomsten Store Bleikja vil kunne oppleve noe påvirkning, men trolig i liten grad.
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Et renseanlegg skal motvirke utslipp av organisk materiale, selv om det er svært vanskelig å oppnå
fullrensing. Organisk materiale vil på grunn av nokså høy strømhastighet ved utslippspunktet ikke
sedimentere rundt utslippet, men vil spres videre i hovedstrømretninger. Noe ansamling av partikulært
organisk materiale kan oppstå i groper langs fjellsiden, som kan medføre konsekvenser for vanlige arter
i noen små områder. Det forventes ingen negativ påvirkning på sårbar natur i delområde 1-4.
Noe påvirkning på korallforekomsten Langevåg kan imidlertid ikke utelukkes. Påvirkning av tiltaket er
knyttet til arealbeslag for korallforekomsten, samt fysiske ødeleggelser ved etablering av de nye
vannledningene.
Generelt sett vurderes tiltaket å medbringe ingen til liten negativ påvirkning og konsekvens for
naturverdier registrert i området.
SAMLEDE VIRKNINGER
Bømlo kommune planlegger å etablere ny fiskerihavn i Langevåg, med en tilhørende molo som kan
påvirke korallforekomsten Langevåg negativt. Sammenlignet med disse tiltakene vil tiltak for
Langevågen slakteri medføre små virkninger og vil ikke føre til betydelig ytterligere belasting av
økosystemet.
Det er flere oppdrettsanlegg innenfor 3,5 km fra det nye avløpspunktet. Utslippsmengder av organisk
materiale og næringssalter fra Langevåg slakteri vil være forholdsvis små sammenlignet med
eksisterende utslippsmengder i resipienten fra disse oppdrettsanleggene.
MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Fjerning og etablering av rørledninger i anleggsfasen kan medbringe noen midlertidige virkninger som
oppvirvling av sediment, som kan føre til partikkelspredning, samt fysiske ødeleggelser. Det er forventet
lite negativt påvirkning på sårbar natur under anleggsarbeidet, men for korallforekomsten i delområde
2 (Langevåg) vil anleggsfasen kunne føre til noe skadepåvirkning. De midlertidige påvirkningene vil
imidlertid ikke føre til betydelig negativ påvirkning på naturtyper eller artsforekomster.
FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER
Alt utslippsvann fra slakteriet ved Langevåg vil behandles i tilknyttet renseanlegg, som inkluderer
desinfeksjon og pH-justering av utslippsvann for å forhindre miljøskader. Det viktigste
skadereduserende tiltaket vil være å unngå utslipp av prosessvann med høye konsentrasjoner av
kjemikalier.
Det bør etterstrebes å utføre både fjerning og etablering av nye inntaks- og avløpsrør på en skånsom
måte, for å unngå større midlertidige og permanente virkninger på naturverdiene som er registrert i
området.
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TILTAKET
Hardanger Fiskeforedling AS ønsker å endre inntaks- og avløpspunktene tilknyttet Langevågen slakteri
(16497) i Langevåg på sørøstsiden av Bømlo. Dagens avløp består av en 500 meter lang ledning og har
sitt utslippspunkt på 40 meters dyp på sørøstsiden av Stora Bleikja og nordsiden av Urdatangen, mens
dagens sjøvannsinntak er lagt til omkring 75 meters dyp og går langs en djupål mellom Rundøyklubben
og Stora Bleikja (figur 1). Det nye avløpet er tenkt plassert 640 meter nord for dagens avløp på
nordøstsiden av Stora Bleikja, på omkring 120 meters dyp. En vil samtidig oppgradere sjøvannsinntaket,
der den nye ledningen er tenkt ved samme plassering som eksisterende. Den eksisterende
sjøvanninntaksledningen vil bli liggende som reservevannledning.
Behovet for å flytte avløpsrøret er i sammenheng med at Bømlo kommune planlegger i samme området
etablering av ny fiskerihavn. Dette innebærer å bygge en molo tilknyttet fiskerihavnen fra Urdatangen
på fastlandet og ut til Stora Bleikja, i området der slakteriet har sin eksisterende avløpsledning. På grunn
av dette vil det være nødvendig å flytte utslippspunktet til avløpet fra slakteriet (figur 2).

Figur 1. Eksisterende avløp og sjøvannsinntak ved slakteriet i Langevågen.
I tillegg planlegger Hardanger Fiskeforedling AS å søke om en utviding på utslippstillatelse for
Langevågen slakteri. Slakteriet har i dag ikke vært operativt siden mai i 2020, og det nye anlegget er
planlagt klart til drift høsten 2022. Dette inkluderer oppgradert anlegg med en kapasitet for årlig mottak,
slakting, filetering og pakking av inntil totalt 65 000 tonn laks og ørret, samt 12 000 tonn restråstoff
Dette tilsvarer en produksjonskapasitet på totalt ca. 434 tonn per døgn. Det er en markant økning fra
tidligere årlige produksjonskapasitet på 16 600 tonn laks og ørret, og 2 380 tonn restråstoff.
Det er planlagt å benytte en blanding av sjøvann og ferskvann i prosessvannet, mens hovedsakelig
sjøvann vil bli benyttet til kjølevannet. Kjølevann vil slippes ut på 2 m dyp i sjøen utenfor slakteriet ved
Langevåg. Prosessvannet skal slippes ut i sjø på rundt 120 m dyp via avløpsrøret. Rensing av
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prosessvannet vil bestå av grov- og finfiltrering, samt desinfeksjon med klor (natriumhypokloritt) og
maursyre (jf. Vedlegg 18, fra søknadsbrevet). Type renseanlegg vil være fra merket Xylem, og mengde
natriumhypokloritt og maursyre avhenger av mengdene av blodvann. Metode for behandling av
restråstoff er fremdeles ikke fastsatt, men vil enten bestå av ensilering ved benyttelse av 3% maursyre
eller henting av ferskt restråstoff med 3 ‰ eddiksyre.

Figur 2. Planlagt fiskerihavn med ny molo mellom Urdatangen og Store Bleikja, samt planlagt
plassering av nytt avløp og sjøvannsinntak.
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METODE
Denne rapporten gir en forenklet vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, der metodikken er
basert på Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser (V712) og veileder for
konsekvensutredninger utarbeidet av Miljødirektoratet (M-1941). Avgrensning av naturtyper og
verdivurdering er utført etter kriterier i DN-håndbok 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2007) og M 1941. Kunnskaper om naturverdier i utredningsområdet er basert på eksisterende informasjon samt
feltundersøkelser.

FELTUNDERSØKELSER
Marint naturmangfold ble kartlagt den 18. mars, 2022 i samarbeid med Ringasund AS. Birgit S.
Huseklepp ved Rådgivende Biologer AS deltok gjennom videolink på gjennomføring av
feltundersøkelser utført med ROV (Remote Operated Vehicle) av modellen Mohican 37 Observation
Class ROV. Transektene ble filmet med HD-kamera, og videomaterialet fra kartleggingen inneholder
informasjon om tid, dybde og posisjon. Været ved utførelsen av feltarbeidet var godt med noen skyer
og lite bølger. Seks transekt ble kjørt i området (figur 3), der et transekt (T3) fulgte den planlagte
ledningstraséen. De fem andre transektene gikk fra dypområdene nedenfor Store Bleikja, og opp mot
holmen. Artssammensetning og bunnforhold ble registrert ved analyse av videomaterialet av Birgit S.
Huseklepp.

Figur 3. Utførte ROV-transekt ved slakteriet ved Langevågen.
Rådgivende Biologer AS
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VURDERING AV VERDI, PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
Denne rapporten tar for seg temaet naturmangfold, som inkluderer deltemaene verneområder,
naturtyper, og arter og deres økologiske funksjonsområder. Verdisettingskriterier for disse deltemaene
er gitt i tabell 1. Det opprettes delområder av viktige naturverdier og vanlig natur, som er gjenstand for
vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens. I hvilken grad tiltaket påvirker de enkelte delområdene
blir vurdert, samt hvilke konsekvenser tiltaket forventes å medføre de aktuelle delområdene. Tiltakets
påvirkning vurderes også utfra den samlete belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for
Naturmangfoldloven § 10.
Tabell 1. 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

Verneområder og
områder med
båndlegging

Naturmangfold

Naturtyper
Miljødirektoratets
instruks
DN-håndbok 13,19
Norsk rødliste for
naturtyper
LK =
lokalitetskvalitet

Arter inkludert
økologiske
funksjonsområder
For fisk: NVE 49/2013

FO =
Funksjonsområder

Rådgivende Biologer AS

Med sentral
økosystemfunksjon &
svært lav LK.
NT-naturtyper med
svært lav LK.
Spesielt dårlig
kartlagte naturtyper
med svært lav LK.
DN-HB13 & DNHB19:
C-lokaliteter.

Vanlige arter og
deres FO
Laks, sjøørret- og
sjørøyebestander
/vassdrag med liten
verdi
Ferskvannsfisk og ål
- vassdrag/bestander
med liten verdi»

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.
NT-arter og deres FO
VU-arter og deres FO.
FO for spesielt
Spesielle økologiske former
hensynskrevende arter.
av arter (ikke fisk)
Fastsatte bygdenære områder Fastsatte randområder til de
omkring nasjonale
nasjonale villreinområdene.
villreinområder som grenser Viktige FO for villrein i de 14
til viktige FO.
øvrige villreinområdene
Laks, sjøørret- og
(ikke-nasjonale).
sjørøyebestander/ vassdrag Laks sjøørret -, og
med middels verdi
sjørøyebestander/ vassdrag
Innlandsfisk og åle med stor verdi
vassdrag/bestander med
Innlandsfisk (eks.
middels verdi.
langtvandrende bestander av
harr, ørret og sik) og åle
vassdrag/bestander med stor
verdi

9

Svært stor verdi / høyeste
forvaltningsprioritet
Verdensarvområder.
Verneområder jf.
naturmangfoldloven.
Foreslåtte verneområder.
Utvalgte naturtyper
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.

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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DAGENS MILJØTILSTAND
OMRÅDEBESKRIVELSE
Langevåg ligger på sørøstsiden av Bømlo (figur 4), ytterst i Langevågen som munner ut i Bømlafjorden.
Bunnen i området skråner slakt, så moderat bratt nedover nord for langevågen. Nordøst til øst for
Langevågen ligger holmen Store Bleikja. Utenfor Store Bleikja skråner bunnen bratt ned og flater ut på
over 400 m dyp ute i Bømlafjorden. Lokaliteten til slakteriet, og de medfølgende inntaks- og
utslippspunktene, ligger utenfor hovedterskelen til Hardangerfjordbassenget, og store mengder vann
passerer daglig forbi med tidevannet. Det er over 300 m dypt hele veien sørvestover mot det fjorden
åpner seg mot Sletta. Det nye utslippspunktet er planlagt på 120 m dyp nord for Store Bleikja, og vil
ligge åpent ut mot Bømlafjorden.

Figur 4. Oversiktskart over Langevågen.
Rådgivende Biologer AS
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STRØMFORHOLD OG SPREDNINGSMODELLERING
Det ble gjennomført en strømmåling av Rådgivende Biologer AS ved det planlagt nye utslippspunktet
fra 5. november til 16. desember, 2021 (Lokøy & Brekke, 2022). Strømmålingene ved Langevåg ble
gjennomført på tre dybder, 118, 125 og 155 m dyp, og viste et strømbilde med ganske sterk strøm og
med like strømforhold på de tre måledyp (figur 5). Den gjennomsnittlige strømhastigheten var sterkest
ved 125 m dyp, og var litt svakere ved bunnen på 155 m dyp. Maksimalstrømmen var også målt ved
125 m dyp. Videre fulgte strømretningen topografien i sørøstlig retning gjennom vannsøylen ved alle
måledypene. Retningen på de høye strømhastighetene var veldig lik retning for gjennomsnittsstrømmen,
men det var ikke like tydelig retning på maksimalstrømmen. Andelen av strømstille perioder var svært
lav, med mellom 2 til 3 % på alle dyp. Strømfarten ble målt til over 5 cm/s mer enn 50 % av tiden.
Strømforholdene fra bunnen og opp til 117 m dyp var svært like, både i styrke og retning, og trolig
gjelder like forhold et stykke videre oppover i den delen av vannsøylen som er relevant for innblanding
og spredning av vann fra utslippet. Strømmen vil trolig i noe grad følge topografien rundt Store Bleikja
og etter hvert dreie mer i sørlig til sørvestlig retning ut i fjorden.

Figur 5. Skisse over strømforhold ved planlagt utslippspunkt ved Langevågen i perioden 5. november
til 16. desember 2021, fremstilt med vanntransporten på tre utvalgte måledyp. Illustrasjonen er hentet
fra strømrapporten utarbeidet av Lokøy og Brekke (2022).
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Innlagringsdyp
Avløpsvannet fra anlegget vil være en blanding av ferskvann og sjøvann, grovt anslått halvparten hver.
Dersom avløpsvann har høyere tetthet enn det omkringliggende sjøvannet ved utslippspunktet, vil det
som hovedregel synke nedover i vannsøylen. Ved en høyere andel ferskvann, og dermed også lavere
salinitet enn omkringliggende sjøvann ved utslippspunket, vil avløpsvannet stige oppover, noe som øker
innblandingen med omkringliggende sjøvann. Også temperatur som er høyere enn omkringliggende
sjøvann vil føre til økt innblanding, mens innhold av kjemikalier med høy tetthet vil motvirke effekten.
Innlagringsdypet og fortynning av det planlagte avløpet fra anlegget til Langevåg Slakteri ble beregnet
ved bruk av middels strømhastighet gjennom måleperioden, samt temperatur og saltinnholdet i
vannsøylen den 16. desember 2021. Avløpsvannet vil bestå av en blanding av UV-behandlet sjøvann og
ferskvann, hvilket betyr at avløpsvannet vil bestå av moderat salinitet, antagelig vis ca. 16 ‰.
Temperaturen på avløpsvannet vil anslagsvis hovedsakelig være under 10 oC. Temperaturen vil kunne
variere en del, da deler av vannet kommer fra kjøletanker med 0 oC, noe kommer fra spyling og vasking
med middels temperatur, og en liten andel (1%) er fra CIP (cleaning in place) på 80 oC. Alt vannet vil
gå via renseanlegg og holdetanker, og temperatur på utslippsvannet vil derfor være vanskelig å forutse.

Figur 6. Innlagringsdyp og fortynning av utslipp på 120 m dyp i sjøområdet nord for Store Bleikja i
Bømlo for en maksimal vannmengde på 41,7 l/s (blå linje) og for middels vannmengde 16,7 l/s (rød
linje) for en typisk vintersituasjon. Figuren viser «strålebane» for de to vannmengdene ved mildere
strømhastighet. Illustrasjonen er hentet fra strømrapporten utarbeidet av Lokøy og Brekke (2022).
Modelleringen viser at avløpsvannet (plumen) ved utslippet på 120 m dyp og ved maksimal og middels
vannmengde i avløpsrøret i en vintersituasjon vil hovedsakelig ha et innlagringsdyp på rundt 104 til 109
m dyp, eller rundt 10 til 15 m over utslippspunktet (figur 6). Utslippet har ikke gjennomslag til
overflaten, og avløpsvannet vil trolig ikke stige over 90 m dyp. Avløpsvannet vil være kraftig fortynnet
(rundt 900 til 1200 ganger) ved innlagring på innlagringsdypet, omtrent 50 m fra avløpet. Avløpsvannet
vil trolig være fortynnet 3300 ganger 1 km fra avløpet. Sannsynligvis viser utregningene av
innlagringsdypet at spredning og fortynning vil medføre at eventuelle svevepartikler som følger med i
strålebanen i stor grad vil drive bort med vannstrømmen for og så bli spredt fra nærområdet ved avløpet
og videre utover i resipienten med høy grad av fortynning.
Det antas at det vil være gode strøm- og oksygenforhold i utslippsområdet, med gode forhold for
nedbrytning og omsetting av organisk materiale. På grunn av den sterke strømmen vil også mye av
materialet fra utslippet bli fraktet av gårde med kortere eller lengre strekninger, med høy grad av
fortynning underveis. Med noe avgrenset omfang av sedimentering, samt hyppig resuspensjon, vil det
derfor trolig bli lite akkumulering i nærområdet til avløpet.
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MARINT NATURMANGFOLD
Bunnforhold og artsforekomster ble kartlagt med ROV langs seks transekter i området rundt det nye
utslippspunktet for slakteriet i Langevågen og langs ledningstraséen for avløpsrøret. Kartleggingen
omfattet områder med bløtbunn, og bratte fjellskråninger med overheng og hyller. På hardbunn ble det
observert diverse koraller som vokste med varierende tetthet, stedvis så tett at det kan klassifiseres som
hornkorallskog. Korallforekomster ble observert på hardbunn mellom 340 og 100 m dyp, samt mellom
60 og 40 m dyp. Landnære forhold ved Store Bleikja bestod av habitater som kan være potensielle
habitat for tareskog.
GENERELL BESKRIVELSE AV NATURMANGFOLDET
Det ble dokumentert en rik og variert fauna både på bløtbunn og hardbunn (figur 7). Transektene strakk
seg over varierende områder med bratte fjellvegger og flatere bløtbunnsområder. Artssammensetnignen
langs transekt T1-T2 og T4-T6 var svært lik. T3 skilte seg fra de andre transektene ettersom det strakk
seg over grunnere områder. Vanlige arter på blandings- og hardbunn var rødpølse (Parastichopus
tremulus), muddersjørose (Bolocera tuedinae), langfingerkreps (Munida sp.), og enkelte tarmpølser
(Mesothuria intestinalis), samt traktsvamp (Axinella infundibiliformis), viftesvamp (Phakelia sp.) og
fingersvamp (Antho dichotoma). På fjell og steinblokker ble det observert påvekst av vanlig
hardbunnsfauna som armfotinger (Novocrania sp.), skorpedannende svamper, diverse sjøanemoner som
sjønellik (Metridium senile), hvit skjellpølse (Psolus squamatus), bergskjell (Acesta excavata),
kalkrørmark (Serpulidae) og påfuglmark (Sabellidae). Flere svamper av massiv vekstform (trolig blant
annet Geodia sp.) ble observert på hardbunn mellom 320 og 60 m dyp. Store svamper av diverse
vekstformer ble hovedsakelig observert i områder med koraller, men de ble i tillegg observert på
grunnere dyp langs transektene. I dype bløtbunnsområder ble det observert sjøfjær tilhørende artene
liten piperenser (Virgularia mirabilis), stor piperenser (Funiculina quadrangularis) og vanlig sjøfjær
(Pennatula phosphorea). Det ble i tillegg observert enkelte sylinderanemoner (Cerianthus lloydii).
Langs transektene ble det observert høy tetthet av reker, hovedsakelig dypvannsreke (Pandalus
borealis). Det ble også observert andre krepsdyr, inkludert trollkrabbe (Lithodes maja), eremittkreps
(Paguridae) og taskekrabbe (Cancer pagurus). Av sjøstjerner ble det observert kameleonsjøstjerne
(Henricia sp.), sypute (Porania pulvillus), sjøkjeks (Ceramaster granularis) og piggkorstroll
(Marthasterias glacialis). På grunnere områder med hardbunn ble det registrert noe påvekst av sekkedyr
(Ascidiacea) og skorpedannende kalkalger (Corallinales). Fra ca. 110 m og oppover ble det observert
svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus), vanlig korstroll (Asterias rubens) og rød solstjerne
(Crossaster papposus).
Flere fiskearter ble observert langs transektene. På dype bløtbunnsområder ble det observert havmus
(Chimaera monstrosa), breiflabb (Lophius piscatorius) og lusuer (Sebastes viviparus). Det ble også
observert flere gylt (Labridae) og andre fiskearter som ikke kunne artsbestemmes fra videomaterialet.
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Figur 7. Vanlige arter observert ved undersøkelser utført på dyp sjøbunn med ROV, transekt T1 og T2.
A: Havmus over bløtbunn med langfingerkreps. B: Fjellbunn med to mudderbunnsjøroser og diverse
svamp i bakgrunnen, inkludert finger- og traktsvamp. C: Fjellskråning med sjønellik, diverse svamper
og armfotinger. D: Traktsvamp, fingersvamp, viftesvamp og en sjøbusk på hardbunn. E:
Hardbunnspåvekst av bergskjell og sjøanemoner, inkludert muddersjørose, armfotinger og diverse
svamp. Flere reker og langfingerkreps oppholder seg på hardbunnen.
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Koraller ved Langevågen
Fem ulike korallarter tilhørende hornkoraller (gorgonier) ble observert under karleggingen ved
Langevågen (figur 8, figur 9). Disse artene var sjøtre (Paragorgia arborea), sjøbusk (Paramuricea
placomus), risengrynkorall (Primnoa resedaeformis), øyekorall (Desmophyllum pertusum = syn.
Lophelia pertusum) og hornkorallen Swiftia palldia. Sjøtre, sjøbusk og risengrynkorall ble observert i
dybdeintervallet 340 til 93 m dyp ved transekt T1-T2 og T4-T6 (tabell 2). Korallforekomsten ble
observert med varierende tetthet på steiner og fjell. Risengrynkoraller ble observert på smale bånd i
større ansamlinger på overheng og fjell, der korallene ble registrert relativt tett. Sjøtrær ble hovedsakelig
observert spredt, i mindre tetthet sammenlignet med risengrynkoraller. I enkelte områder kunne også
sjøtrær stå tett sammen med risengrynkoraller (se figur 14, A). Sjøbusk ble observert mest tallrik i T1T2, transektene som lå mest nordvestlig til, der havbunnen var mindre bratt. Sjøbusk var den korallarten
som ble observert hyppigst i den øverste delen av korallforekomsten. Over 60% av sjøtrærne og ca. 30%
av sjøbuskene var over 1 m i bredde. Det ble gjort flere registreringer av sjøbusk og sjøtre med
slangestjernen medusahode (Gorgonocephalus caputmedusae). Øyekorall ble kun observert som
korallgrus på fjellhyller mellom 340 m og 110 m dyp. Det ble også observert flere avbrekket og døde
sjøtrær langs flere av transektene.
Hornkorallen S. pallida ble hovedsakelig observert på dybder mellom 57 og 39 langs transekt T3 og T4
(figur 8). Langs transekt T3 stod korallene svært tett på steinblokker og fjell, men også på et eksisterende
ledningsrør. Langs T4 ble korallen observert svært tett i siste del av transektet.
Tabell 2. Oversikt over dybdeintervall for korallforekomster, samt antall av de tre større
hornkorallartene observert langs de forskjellige transektene.
Korallforekomst Korallgrus S. pallida Sjøtre Sjøbusk Risengrynkorall
Transekt
intervall
intervall
intervall (antall) (antall)
(antall)
(m)
(m)
(m)
T1
158 – 309
160 – 265
–
7
26
–
T2
93 – 328
288 – 315
–
34
23
1
250 – 265
T3
–
–
58 – 39
–
–
–
T4
224 – 340
206 – 207
47 – 58
13
10
62
T5
189 – 291
315 – 326
–
18
7
23
160 – 245
T6
205 – 269
316 – 353
–
10
10
14
246 – 243

B
.

A

Figur 8. Hornkoraller av arten Swifita pallida observert langs transekt T3. A: S. pallida på en stein på
40 m dyp. B: Tett forekomst av S. pallida på en rørledning inne i djupål mellom Rundøyklubben og Stora
Bleikja.
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Figur 9. Koraller observert ved Langevåg tilhørende korallforekomsten Store Bleikja. A: Sjøtre på 236
m dyp langs T1. Laser med 30 cm avstand (vist med grønne prikker) viser at sjøtreet har vokst seg over
1 m bredt og nærmer seg 2 m høyt. B: Sjøbusk på 158 m dyp på T1. Sjøbuksen er nesten 1 m bred. C:
Risengrynskoraller på overheng på 218 m dyp på T5. D: Øyekorallgrus på 206 m dyp på T4. E: Sjøbusk
med flere medusahoder langs T2 på 94 m dyp.
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Transektbeskrivelse
I avsnittene under følger korte beskrivelser av hvert transekt, inkludert spesielle artsforekomster.
Transekt T1 (340 - 121 m):
Transekt T1 startet på 340 m dyp, og gikk opp til 121 m dyp. Transektet startet på bløtbunn, og gikk
hovedsakelig over områder med bløtbunn og blandingsbunn av bløtbunn med steinblokker og enkelte
fjellvegger opp til ca. 200 m, der litt brattere fjellvegg ble den dominerende bunntypen. Siste del av
transektet, fra 161 m opp til 131 m dyp, gikk over noe slakere blandingsbunn. Det ble observert spredte
sjøfjær fra 340 m til 330 m dyp. Transektet fortsatte oppover en slak skråning med områder av bløtbunn,
fjellvegg og overheng, og områder med blandingsbunn. Fra ca. 280 m dyp og opp til 240 m dyp ble det
observert flere døde kolonier tilhørende korallarten sjøtre, etterfulgt av flekkvis tett korallforekomst av
levende sjøtrær og sjøbusk. Korallforekomsten bestod i hovedsak av sjøbusk i de dypere delene av
transektet, før flere store sjøtrær ble observert fra 236 m dyp og opp til ca. 200 m (figur 10). Det ble i
tillegg observert områder med korallgrus ved flere dyp langs transektet, fra 265 m og opp til et større
område med korallgrus observert på ca. 160 m dyp.

A

B

Figur 10. Artssammensetning og bunnforhold langs T1. A: Et levende sjøtre observert på 158 m dyp på
hardbunn med diverse annen påvekst, inkludert svamp av massiv vekstform. B: Rester av et dødt sjøtre
observert på hardbunn med et tynt lag av sediment på, observert på 252 m dyp.
Transekt T2 (328 – 3 m):
Transekt T2 startet på bløtbunn på 328 m dyp og strakk seg hele veien opp til fjæresonen ved Store
Bleikja. Bunnforholdene var svært like som langs T1, med bløtbunn med slak skråning frem til 275 m,
etterfulgt av fjellvegg med partier av bløtbunn innimellom opp til 120 m, der transektet gikk over
blandingsbunn ved et flatere område igjen. Fra 90 m og opp til fjæresonen varierte bunnen mellom
hardbunn og bløtbunn med grovt sediment, med noe skjellsand fra 46 m og oppover. Den første
korallforekomsten ble registrert på 328 m dyp, der det ble observert flere koraller, inkludert et stort
sjøtre med en bredde på ca. 190 cm på en større steinblokk. Rester etter koraller, inkludert større biter
av brukket sjøtre og korallgrus, ble observert ved flere dybder langs hele transektet. Flere større sjøtrær,
av hvilke flere var over 1 m i diameter, ble observert på hardbunn ved ca. 190 m dyp opp til 140 m dyp.
Mellom 145 og 135 m dyp ble det observert svært høy tetthet av store sjøtrær og noen sjøbusker (figur
11). På korallene ble det også observert flere store slangestjerner tilhørende arten medusahode. Flere
store svamper, inkludert store trakt- og viftesvamper, ble observert mellom 130 m dyp opp til 100 m
dyp. Ved 93 m dyp ble det observert flere store sjøbusker med medusahoder samt påvekst av påfuglmark
og svamp. Fra ca. 19 m og opp ble det observert noe skjellsand samt et belte av stortare (Laminaria
hyperborea) og andre makroalger, som varte opp til fjæresonen (figur 11, E).
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Figur 11. Artssammensetning og bunnforhold langs transekt T2. A: En liten sjøbusk med flere
dypvannsreker og en trollhummer på 221 m dyp på hardbunn med påvekst av diverse svamp og
armfotinger. B: Sjøbusk og sjøtre på 137 m dyp med flere medusahoder og en ansamling av
påfuglmarkrør. C: Flere sjøbusker, alle over 1 m i bredde, med over 15 medusahoder på. D:
Svabergkråkebolle på 59 m dyp med flere traktsvamp og et lite sekkedyr. E: Stortare på 7 m dyp utenfor
Store Bleikja.
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Transekt T3 (131 – 9 m):
Transekt T3 gikk langs ledningstraséen for det planlagte avløpsrøret, fra ca. 131 m dyp opp til 9 m dyp
innerst ved Kråkatangen. Transektet startet på et område med vekselsvis bløtbunn med noe grovt
sediment, partier av blandingsbunn blandingsbunn, og hardbunn med et tynt lag med sediment. Fra 105
f til ca. 90 m dominerte bløtbunn, etterfulgt av et parti med vekselsvis blandingsbunn og hardbunn.
Artstettheten i første del av transektet var lav, og bestod hovedsakelig av fingersvamp, traksvamp og
viftesvamp, samt enkelte pigghudinger (figur 12). Ved ca. 70 m dyp ble det observert spredte kolonier
av hornkorallen Swiftia pallida på steinblokker på blandingsbunn. Ved ca. 59 m og dypere stod S. pallida
tettere. Det ble observert en god del gylt (Labridae) i områder der det var tettere med hornkoraller. Fra
ca. 50 m og oppover ble det registrert skorpedannende kalkalger på steiner. Fra 50 m dyp til 39 m dyp
fulgte den planlagte avløpstraséen parallelt med et eksisterende ledningsrør. Dette røret var dekket av S.
pallida i varierende tetthet hele veien. Det ble observerte lite påvekst av hornkorallen på annen hardbunn
enn ledningen. Et annet eksisterende ledningsrør ble også observert under ROV kartleggingen, men
dette røret viste ingen påvekst av S. pallida. Bunnforholdene varierte mellom bløtbunn med noen steiner
og skjellrester, og steinete bunn. Et område med skjellsand ble registrert fra 39 m til 22 m dyp, og siste
rest av transektet gikk over større steinblokker.
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Figur 12. Bunnfohold og faunasammensetning langs transekt T3. A: Traktsvamper, et par hornkoraller
av arten Swiftia pallida og et sekkedyr på 61 m dyp. B: Bløtbunn bestående av fint sediment, og noe
skjellsand på 30 m dyp. C: Høy tetthet av S. pallida på en eksisterende rørledning utenfor Kråkatangen
på 44 m dyp.
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Transekt T4 (358 – 47 m):
Transekt T4 startet på hardbunn på 358 m dyp, og gikk over vekselsvis partier med hardbunn bestående
av fjell og overheng, og bløtbunn. Vanlig hardbunnsfauna og bløtbunnsfauna ble observert (figur 13). I
tillegg ble det registrert flere store sjøtrær i starten av transektet. Mellom 335 m og 299 m dyp var det
bløtbunn med noe skjellrester, korallgrus og rester av døde sjøtrær. Fra ca. 283 m og oppover ble det
observert flere korallarter og med større tetthet. Særlig risengrynkorall ble registrert i svært høy tetthet
mellom 280 til 240 m dyp, hovedsakelig på overheng og fjellvegger. Enkelte sjøtrær, generelt sett unge
kolonier (se figur 13, A), og sjøbusk ble observert innimellom ansamlingene an risengrynkoraller.
Mellom 240 m dyp og 160 m gikk transektet hovedsakelig over bløtbunn. Enkelte koraller og annen
hardbunnspåvekst ble observert på stein og fjell i dette dybdesjiktet. På 206 m dyp ble det observert et
stort område med mye korallgrus etter øyekorall.
I øverste del av transektet, fra 58 m og opp til 47 m, ble det observert S. pallida. Korallene stod med
varierende tetthet, estimert til å være ca. på det laveste 2 hornkoraller til 25 hornkoraller per 1 m2 i
området.

A

B

C

D

Figur 13. Bunnforhold og artssammensetning langs transekt T4. A: Risengrynkoraller, et sjøtre og
diverse svamper voksende på et overheng på 266 m dyp. B: Sjøbusk, fingersvamp og viftesvamp på
hardbunn på 224 m dyp. En trollhummer er observert til venstre, under fingersvampen. C: En breiflabb
ble observert på 176 m dyp. D: Høy tetthet av S. pallida ble observert mellom 58 og 47 m, der
hornkorallen dekket store flater.
Transekt T5 (344 – 46 m):
Transekt T5 startet på bløtbunn med spredt forekomst av sjøfjær. På 326 m dyp ble det observert noe
skjellrester og korallgrus. Fra 291 m og oppover gikk transektet mer langs hardbunn med mye påvekst,
samt flere sjøtrær og risengrynkoraller, og enkelte sjøbusker (figur 14). Korallgrus og rester etter
koraller (hovedsakelig sjøtrær) ble observert på fjellhyller med sediment fra ca. 245 m opp til 203 m
dyp. Transektet gikk over et bløtbunnsområde mellom ca. 180 m til 130 m dyp, etterfulgt av vekselsvis
hardbunn og bløtbunn. Det ble observert høy tetthet av fingersvamp, traktsvamp og viftesvamp på
hardbunn mellom 118 m til 100 m dyp. I tillegg ble flere store svamper av massiv vekstform observert
mellom ca. 250 til 130 m dyp. Mellom ca. 80 og 50 m var bunnforholdene dominert av hardbunn med
store mengder påvekst av vanlig hardbunnsfauna. Fra ca. 74 m ble det observert sekkedyr, trolig
lillasekkdyr (Ascidia virginea). På 271 m dyp ble det observert en brosme (Brosme brosme).
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Figur 14. Artssammensetning og bunnforhold langs transekt T5. A: Hornkorallene risengrynkorall og
sjøtre ble observert med høy tetthet på 202 m dyp. En svamp med massiv vekstform vises nederst til
venstre. B: Korallgrus, større rester etter døde koraller og bergskjellrester på bløtbunn på 297 m dyp.
C: Et stort sjøtre, over 1 m i bredde og høyde, observert på hardbunn på 256 m dyp. Laser med 30 cm
mellomrom er vist med to grønne prikker på sjøtre. D: Brosme observert i overgangen mellom bløtbunn
med bergskjellrester, og hardbunn med diverse påvekst på 272 m dyp.
Transekt T6 (353 – 202 m):
I likhet med transekt T5 startet også transekt T6 på bløtbunn med sjøfjær (figur 15, A). Bløtbunn var
den dominerende bunntypen frem til ca. 305 m dyp, der bunntypen varierte mellom hardbunn og
bløtbunn. Ved 323 til 318 m ble det observert store mengder bergskjellrester, og noe korallgrus. Det ble
også observert et parti med korallgrus og skjellrester på 246 til 243 m dyp. I dybdesjiktet 269 til 205 m
ble det observert risengrynkoraller og sjøtær med vekslende tetthet. Enkelte sjøbusker ble også observert
(figur 15, C). Sjøtrærne var generelt sett store, over 60 cm i bredde. Enkelte sjøbusker ble registrert
spredt langs hele transektet. I tillegg til vanlige arter langs transektet ble det også observert et individ av
hågjel (Galeus melastomus) på 336 m dyp.
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Figur 15. Artssammensetning og bunnforhold langs T6. A: Bløtbunn med flere individ av sjøfjæren liten
piperenser på 352 m dyp. B: Bløtbunn på 246 m dyp med rester av hornkorallen sjøtre, bergskjellrester
og en eremittkreps. C: Sjøbusk og mudderbunnsjørose på 248 m dyp. Flere dypvannsreker observeres
på sjøbusken, og diverse påvekst av svamper observeres på hardbunn.
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VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
VERNET NATUR
Det er ikke avgrenset vernet natur i utredningsområdet. Deltemaet vil ikke bli omtalt videre.
NATURTYPER
I Miljødirektorates karttjeneste Naturbase foreligger det flere registreringer av naturtyper innenfor
utredningsområdet (figur 17). Videre ble det avgrenset naturtypelokaliteter under gjennomførelsen av
ROV-kartleggingen.
Det ble observert et nokså smalt belte med sukkertare og stortare rundt Store Bleikja. Områdene med
tare er vurdert å ikke være store nok til å kvalifiseres for naturtypene større stortareforekomster eller
sukkertareforekomster. Makroalgesamfunn i grunnområder, som inngår i funksjonsområde for vanlige
arter er likevel vikte gyte- og oppvekstområder for vanlige arter.
Korallforekomster (I09)
Norge har den største bestanden av kaldtvannskoraller i verden, og har derfor ansvar for å bevare
korallforekomstene i landet. Ifølge artsdatabanken er det vurdert at den nåværende norske populasjonen
av sjøtrær utgjør 5-25% av europeisk populasjonsstørrelse, og <1% av global populasjonsstørrelse
(Artsdatabanken 2021). Koraller har spesifikke toleranser for abiotiske faktorer, og utbredelsen er i stor
grad knyttet til bunnforhold, temperatur, salinitet, strøm og tilgang til mat. Utbredelse av sjøtre og
risengrynkorall er sterkt tilknyttet marin topografi som styrer lokale strømforhold, som igjen er knyttet
til fordeling av mat (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen 2004). Feltundersøkelsene utført i tråd med
denne vurderingen viste at området er svært godt egnet for koraller, særlig ettersom det ble registrert
flere koraller på over 1 m i bredde og høyde. Veksten av hornkoraller foregår svært sakte, og flere
hornkoraller har vekstrate på bare et par cm i året (Sherwood & Edinger 2009). Med en slik
veksthastighet betyr det at korallforekomster på over 1 m bredde kan være opp til 100 år gamle. Det
betyr også at restitusjon etter fysiske ødeleggelser kan ta flere tiår.
I forbindelse med en konsekvensutredning for oppdrettslokalitet Hattasteinen utarbeidet av Rådgivende
Biologer AS ble det i 2019 utført en feltundersøkelse der det ble avgrenset et areal på ca. 31 daa for
korallforekomster (Tverberg mfl. 2019). Korallforekomsten, Store Bleikja, strakk seg fra ca. 180 til 305
m dyp og er registret bestående av hornkorallene sjøtre, risengrynkorall og sjøbusk. Det ble i tillegg
observert øyekorallgrus, som tilsier at øyekorall er eller har vært i området tidligere. Korallforekomstene
ble registrert relativt spredt, men med flere arter ble forekomsten vurdert som viktig (B-verdi) etter DNhåndbok 19, og har stor verdi. Ved feltundersøkelsene utført i forbindelse med foreliggende
kartleggingen ble det i tillegg observert koraller utenfor den registrerte avgrensingen av
korallforekomsten Store Bleikja. Dette medfører en betydelig utvidelse både i bredde og i dybde i
avgrensingen av korallforekomsten Store Bleikja. Derfor utvides naturtypelokaliteten fra 31 daa til 281
daa (se figur 16, figur 17). Korallforekomsten Store Bleikja (delområde 1) er vurdert å være av stor
verdi.
Videre ble det også registrert to delforekomster der hornkorallen S. pallida stod med svært høy tetthet,
som medfører opprettelsen av lokaliteten Langevåg (figur 16, figur 17). Den ene delforekomsten ligger
i renna mellom Rundøyvika i nord og Litla Bleikja og Store Bleikja i sør, og er på 43 daa. Det andre
delområdet ligger rett øst for Urdatangen, og er på 15 daa. Utbredelsen av de to områdene er trolig større
enn denne avgrensingen basert på dybde og topografi mellom Urdatangen og Store Bleikja og det er
mulig at de to områder er del av et sammenhengende område. Lokaliteten Langevåg (delområde 2) er
vurdert å være av stor verdi.
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Figur 16. Korallforekomster registrert ved feltundersøkelser og i Naturbase ved Langevåg. Stiplede
piler indikerer mulig videre utbredelse av naturtypene.
Skjellsandforekomster (I12)
Det er i Naturbase registrert flere små områder med skjellsand tilhørende lokaliteten Rundøy i Langevåg
(Ottesen & Bøe 1996) (figur 17). Et av områdene (BM00034599) ligger mellom Urdatangen og Store
Bleikja, og har et areal av ca. 11,1 daa. Skjellsandområdene ble registrert i 1996, og er basert på
maringeologiske tokt utført for å kartlegge skjellsandforekomster, og det foreligger ikke oppdatert
informasjon etter 1996. Skjellsandområdet Rundøy (delområde 3) er i Naturbase vurdert som viktig, og
blir grunnet størrelsen vurdert å være av middels verdi.
Større kamskjellforekomster (I14)
I 2012 ble det avgrenset et stort område, Bømlo (BM00111883), av naturtypen større
kamskjellforekomster (Bekkby mfl. 2012) (figur 17). Forekomsten er avgrenset til kystlinjen av den
sørlige delen av Bømlo, og har et totalareal på 21 185 daa. Avgrensningen er basert på videoanalyser og
prøvetaking fra Havforskningsinstituttet utført mellom 2010 og 2014. Lokaliteten Bømlo (delområde 4)
er i Naturbase vurdert som viktig. Ettersom det ikke ble registrert noen levende kamskjell under denne
kartleggelsen, blir naturtypen større kamskjellforekomster vurdert å være av middels verdi.
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Figur 17. Naturtyper registrert ved feltundersøkelser og i Naturbase ved Langevåg.
ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
I Artskart fra Artsdatabanken er det registrert flere norske ansvarsarter og rødlistede arter, og det ble
også registrert flere rødlistede arter under ROV-kartleggingen (tabell 3). Ansvarsarter er arter som har
en vesentlig del av sin naturlige utbredelse i Norge. Flere av artene er vurdert som sårbare og nært truet
i Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken 2021). Havørn og svartbak er registrerte som norske
ansvarsarter. For de registrerte fugleartene er det ikke registrert hekkeplass eller hekkeaktivitet, og
utredningsområdet berører ikke potensielle hekkeplasser. Det er derfor ikke opprettet et
funksjonsområde for sjøfugl, og forekomstene av de registrerte fugleartene inngår i funksjonsområde
for vanlige arter.
Av de registrerte korallartene i området er sjøtre (nært truet (NT)), øyekorall (nært truet (NT)) og S.
pallida (sårbar(VU)) rødlistet (tabell 3). Øyekorall er i tillegg registrert som norsk ansvarsart. Øyekorall
ble kun observert som korallgrus, og ingen levende individ ble observert. Alle de registrerte korallartene
inngår i naturtypelokalitetene for korallforekomster, Store Bleikja og Langevåg.
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Funksjonsområde for vanlige arter som ligger innenfor områder som kan blir påvirket av tiltaket har noe
verdi.
Tabell 3. Ansvarsarter og rødlistede arter registrert innen områder som kan bli påvirket av tiltaket fra
2000 til 2022, Artskart 30.03.2022. Rødlistestatus jf. Artsdatabanken 2021. NT = Nært truet, VU =
sårbar, AA = norsk ansvarsart.
Gruppe

Vitenskapelig navn

Haematopus
ostralegus
Haliaeetus albicilla
Phalacrocorax carbo
Larus argentatus
Larus marinus
Somaeria mollissima
Fisk
Sebastes viviparus
Desmophyllum
Koraller
pertusum
Paragorgia arborea
Swifta pallida
Sekkdyr Ascidia virginea
Krepsdyr Pandalus borealis
Tare
Laminaria hyperborea
Saccharina latissima
Fugl
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Norsk navn

Status

Registrert

Aktivitet

Tjeld

NT

Store Bleikja

Næringssøkende

Havørn
Storskarv
Gråmåke
Svartbak
Ærfugl
Lusuer

AA
NT
VU
AA
VU
AA

Store Bleikja
Langevåg
Store Bleikja
Langevåg, Store Bleikja
Langevåg

Forflytting
Forflytting
Stasjonær
Stasjonær
Næringssøkende

Øyekorall

NT, AA

Sjøtre

NT
VU
Lillasekkdyr AA
Dypvannsreke AA
Stortare
AA
Sukkertare
AA
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OPPSUMMERING AV VERDIER
De ulike delområdene innenfor deltemaet naturmangfold og deres verdier er oppsummert i tabell 4 og
kartfestet i figur 18.
Tabell 4. Oversikt over registrerte delområder og verdier av naturmangfold i utredningsområdet.
Størrelse
Delområde
Type
Verdi
(daa)
1 Store Bleikja
2 Langevåg
3 Rundøy
4 Bømlo
5 Nærområdet generelt

Korallforekomster
Korallforekomster
Skjellsandforekomster
Større kamskjellforekomster
Funksjonsområde for vanlige arter.

281
58
74
21 044
665

Stor
Stor
Middels
Middels
Noe

Figur 18. Verdikart for registrert naturmangfold i utredningsområdet. Delområdene er indikert med
tall i kartet. Kartlagene er rangert etter naturtypene med høyest verdi.
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VURDERING AV PÅVIRKNINGSPOTENSIALET
Nedenfor er det listet opp mulige påvirkningsfaktorer tilknyttet utslipp av prosessvann fra fiskeslakteri
samt utslipp av økte mengder av avløpsvann på nytt utslippspunkt på 120 m dyp i Bømlofjorden utenfor
Langevågen. Behandling av blodvann fra lakseslakteri er viktig for å redusere risiko for eventuell smitte
fra avløpsvannet til omgivelsene. Det største påvirkningspotensialet tilknyttet det aktuelle tiltaket
betreffer mulig kjemiske og organiske belastning av sårbar natur ved utslipp av prosessvannet, mens
arealbeslag på grunn av nye rørledninger vil være ubetydelig.
KJEMISK BELASTNING
Kjemikalier som slippes ut vil foreligge fortynnet i avløpsvannet og vil på grunn av plassering av
utslippspunktet på 120 m dyp på en skråning i nokså åpent sjøområde med sterk strøm raskt fortynnes
ytterligere. En forventer derfor at negative påvirkninger vil være svært lokale, dvs. i vannsøylen direkte
ved utslippet. Avløpsvannet vil inneholde rundt 50 % ferskvann og vil være noe varmere enn sjøvannet
ved utslippspunktet og vil derfor stige noe opp i vannsøylen. Sårbar natur som forekommer under 120
m dyp vil derfor sannsynligvis ikke kunne påvirkes.
En kan imidlertid ikke helt utelukke at sjøbunn grunnere enn 120 m dyp nordvest og sørvest for utslippet
periodevis kan påvirkes negativt, i tilfelle det kommer utslipp av syre eller lut i nokså høye
konsentrasjoner. Det potensielt påvirkete området inkluderer den grunneste delen av korallforekomsten
Store Bleikja i delområde 1, samt en liten del av arealet av skjellsandforekomsten Rundøy (delområde
3) og kamskjellforekomsten Bømlo (delområde 4). Påvirkningen på delområde 3 og 4 vurderes som
ubetydelig, siden det er kun en svært liten andel av arealet for naturtypene som eventuelt vil kunne
påvirkes. Tiltakshaver planlegger å benytte kontrollerte mengder av natriumhypokloritt og maursyre for
å justere pH-nivået av avløpsvannet. Ved vask av produksjonen kan det komme midlertidige høye
utslipp, men dette vil i stor grav avbøtes ved å sende vannet gjennom et renseanlegg for korrigering for
pH.
Når det kommer til korallforekomster i delområde 1 så ble det registrert en tett ansamling av store
sjøbusker (> 1 m i bredde) på 93 m dyp, kun 110 m fra utslippspunktet til avløpsrøret. Spesielt koraller
er svært sensitive for endringer i pH verdier, særlig tilknyttet lokalt nedsatt pH. Siden utslippsmengder
fra slakteriet er til dato ikke kjent, beskriver vi her de enkelte kjemikaliene og mulig påvirkning på
marint naturmangfold.
Natriumhypokloritt
Natriumhypokloritt (NaOCl) benyttes som desinfeksjonsmiddel for prosessavløpsvannet, hvor det
justerer pH-nivået i holdetankene. Stoffet er alkalisk, og store utslipp kan medføre lokalt forhøyet pH
som har negativ innvirkning på vannmiljøet. Ved kontakt med syrer og peroksider vil natriumhypokloritt
spaltes, og kan avgi oksygen og klorgass. Natriumhypokloritt forventes å være lett biologisk nedbrytbart,
og forventes ikke å bioakkumulere.
Maursyre
I likhet med natriumhypokloritt benyttes også maursyre til desinfeksjon av prosessavløpsvannet ved
justering av avløpsvannets pH-nivå i holdetankene. Ved slakteriet er det planlagt å benytte <85%
maursyre og < 16% vann, for eksempel til nedjustering av pH i blodvannstanker. Maursyre er ikke
klassifisert som miljøskadelig, men kan ved utslipp medføre lokalt lav pH, som kan føre til fiskedød
eller skade på bunnorganismer rett ved utslippspunktet. Maursyre er en biologisk nedbrytbar organisk
forbindelse som ikke bioakkumulerer.
Ensilox
Ensileringsmiddelet Ensilox inneholder maursyre, natriumformiat og en seminøytral antioksidant.
Maursyren anvendes for å forhindre bakterievekst i fiskeproduktet ved at surhetsgraden blir senket
Rådgivende Biologer AS

28

Rapport 3633

(pH<4). Produktet kan benyttes som konserveringsmiddel for fisk og fiskebiprodukter, og inneholder
<85% maursyre, og <15-20% vann. I likhet med maursyre er ikke produktet klassifisert som
miljøskadelig, men utslipp til vann kan medføre lave lokale pH-nivåer ved utslippet, og fiskedød.
Produktet er vurdert å være biologisk nedbrytbart (i henhold til OECD-kriterier), og det forventes ikke
signifikant akkumulasjon i organismer.
Eddiksyre
Eddiksyre er også et konserveringsmiddel som kan bli benyttet ved slakteriet ved Langevåg. Eddiksyre
forventes å være lett biologisk nedbrytbart, og konsentreres ikke nevneverdig i marine organismer.
Middelet er etsende, og unødvendige utslipp til omgivelsene skal unngås, ettersom det påvirker pHnivåene lokalt.
ORGANISK BELASTNING
Det er planlagt 100 % utnyttelsesgrad av råvaren ved anlegget, men det kan ikke utelukkes at noe
organisk materiale vil kunne slippes ut. Et renseanlegg skal motvirke utslipp av organisk materiale, selv
om det er svært vanskelig å oppnå fullrensing. Godkjente rensemetoder inkluderer en forbehandling for
reduksjon av organisk materiale målt som partikler (TSS), organisk stoff (KOF og BOF), samt fettstoffer
og olje. Filtrering/siling foregår som regel ved benyttelse av båndsiler, og kan utføres i benyttelse med
fettutskiller. Renseanlegg som benyttes i dag kan ikke garantere at det ikke vil bli noe organisk materiale
eller mindre mengder av fett/olje som vil kunne slippes ut i avløpsvannet. Fett og olje er lettere enn
sjøvann og ved utslippsdyp på 120 m dyp vil mindre mengder av fett spres og nedbrytes i vannsøylen.
Organisk materiale vil på grunn av nokså høy strømhastighet ved utslippspunktet ikke sedimentere rundt
utslippet, men vil spres videre i hovedstrømretninger. Partikulært organisk materiale vil eventuelt kunne
ansamle seg i groper langs fjellsiden, hvor det kan føre til økt bakterieaktivitet og negativ påvirkning på
bunnfauna. Det er sannsynligvis kun små områder og vanlige arter som vil være påvirket. Det forventes
ingen negativ påvirkning på sårbar natur i delområde 1-4.
Utslippsvannet vil også inneholde løste næringssalter. Siden resipienten er et åpent og strømrikt
fjordområde vurderes utslippet av næringssalter i mengder som kan forventes for slakteriet som
uproblematisk.
AREALBESLAG
Etablering av nye inntaks- og avløpsrør vil medføre noe arealbeslag fra selve rørledningen og tilhørende
betonglodd. Arealet som påvirkes vil imidlertid være liten og påvirkningen på naturtyper og
artsforekomster langs rørtraseen er vurdert som å være ubetydelig i driftsfasen. Etablering av
rørledninger på bløtbunn vil medføre en økning av substrat egnet for hardbunnsorganismer som
hornkorallen Swiftia pallida, som observert langs etablert rørledning i Langevågen.

KONSEKVENS
Konsekvensgraden for et tiltak er avhengig både av påvirkningsgraden og av verdien for eventuelt
påvirket naturmangfold. Tiltakene planlagt ved Langevåg slakteri vurderes å ha ingen til liten negativ
påvirkning på naturverdiene i området, og dermed vil også konsekvensen for naturmangfold være liten,
selv om korallforekomstene nær de planlagte rørledningene er vurdert å ha stor verdi.
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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.
Bømlo kommune planlegger etablering av ny fiskerihavn i Langevåg på sørøstsiden av Bømlo. Dette
innebærer å bygge en molo fra Urdatangen på fastlandet og ut til holmen Stora Bleikja. Arbeidet med
moloen er igangsatt. Etablering av moloen vil kunne endre lokale strømforhold både utenfor og innenfor
moloen, og dermed påvirke deler av korallforekomsten Langevåg (delområde 4). Videre vil etablering
av fiskerihavnen medføre en økning i båttrafikk som går på innsiden av moloen, som også i mindre grad
kan påvirke lokale strømforhold. Sammenlignet med disse planlagte tiltak vil arealbeslag ved nye
vannledninger for Langevågen slakteri medføre små virkninger og vil ikke føre til betydelig ytterligere
belasting av økosystemet.
Det ligger flere matfisklokaliteter i nærheten av Langevåg. De nærmeste er Hattasteinen (11511) og
Andal (11513) som ligger henholdsvis ca. 1.46 km og 2.4 km nordøst for tiltaksområdet, og Hillersvik
(10300) som ligger ca. 3.3 km sørvestvest for tiltaket. Videre ligger det slaktemerder tilknyttet
Langevågen slakteri (16497) i Langevåg rett utenfor slakteriet. Eksisterende oppdrettsanleggene i
Bømlafjorden bidrar til den samlede belastningen i fjorden, sammen med avrenning fra land og
kommunale avløpsanlegg tilknyttet Langevåg. Utslippsmengder av organisk materiale og næringssalter
fra Langevåg slakteri vil være forholdsvis små sammenlignet med eksisterende utslippsmengder i
resipienten.

MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Ved etablering av nye inntaks- og avløpsrør vil anleggsfasen kunne medbringe midlertidige
påvirkninger som oppvirvling av sediment i områder med bløtbunn. I tillegg vil plassering av en
rørledning på sjøbunnen lokalt kunne føre til negativ påvirkninger ved fysisk ødeleggelse, spesielt hvis
rørledningen må slepes over sjøbunn. Fjerning av eksisterende inntaks- og avløpsrør kan også medbringe
noe partikkelspredning og mekaniske forstyrrelser.
Det er forventet lite negativ påvirkning på sårbar natur under anleggsarbeidet, men for
korallforekomsten i delområde 2 (Langevåg) vil anleggsfasen kunne føre til noe skadepåvirkning, både
knyttet til fysisk ødeleggelse og nedslamming med oppvirvlet sediment. De midlertidige påvirkningene
vil imidlertid ikke føre til betydelig negativ påvirkning på naturtyper eller artsforekomster.

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER
Slakteriet ved Langevåg planlegger å benytte seg av en rekke miljøbesparende tiltak. Blant annet er det
planlagt å benytte seg av rengjøring ved CIP for rengjøring av lukkede rør- og tanksystem. For
kjemikaliene som det er planlagt å benytte ved slakteriet foreligger det skadeforebyggende tiltak for å
hindre utslipp til miljøet. For eddiksyre, maursyre og natriumhypokloritt vil det settes opp en tank med
dobbelt vegg, eller oppsamlingsarrangement som rommer 110 % av den største tankens volum.
Det viktigste skadereduserende tiltaket vil være å unngå utslipp av prosessvann med høye
konsentrasjoner av kjemikalier. Det er planlagt å nøytralisere pH-verdien av vaskevann før utslipp ved
behandling i renseanlegget. Et mulig tiltak kan også være å fortynne prosessvann med kjølevann for å
sikre lav konsentrasjon av kjemikalier som slippes ut.
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Det bør etterstrebes å utføre både fjerning og etablering av nye inntaks- og avløpsrør på en skånsom
måte, for å unngå større midlertidige og permanente virkninger på naturverdiene som er registrert i
området.
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