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FORORD 

Bremnes Seashore AS ønsker å søke om økt produksjonsramme for settefisk ved det landbaserte 

settefiskanlegget Trovåg (lok. nr. 13637) i Vindafjord kommune. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bremnes Seashore AS utarbeidet en konsekvensutredning 

som vurderer påvirkning og konsekvens av det planlagte tiltaket på marint naturmangfold og 

naturressurser.  

 

Rapporten er utarbeidet av Ina Bakke Birkeland (MSc marin biodiversitet) og Christiane Todt (PhD i 

systematisk zoologi). Feltundersøkelser er utført av Christiane Todt den 26. oktober og 30. oktober 

2021, begge i samarbeid med ROV AS ved Kristoffer Kvalvik og Oscar Emil Lea. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Bremnes Seashore AS ved Geir Magne Knutsen for oppdraget og 

ROV AS ved for godt samarbeid.  

 

 

 

Bergen, 11. april 2022 
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SAMMENDRAG 

Birkeland, I.B. & C. Todt 2022. Oppdrettslokalitet Trovåg, Vindafjord kommune. 

Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser. Rådgivende Biologer AS, 

rapport 3661, 43 sider, 978-82-8308-923-3. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bremnes Seashore AS utarbeidet en konsekvensutredning 

for marint naturmangfold og naturressurser.  

 

TILTAKET OG DAGENS MILJØTILSTAND 

Bremnes Seashore AS ønsker å søke om økt produksjonsramme for settefisk ved settefiskanlegget 

Trovåg (lok. nr. 13637) i Vindafjord kommune. I dagens utslippstillatelse har Trovåg en 

produksjonsramme på 6000 tonn biomasse per år, som de nå vil øke til 14000 tonn biomasse per år. 

Det er allerede vedtatt en detaljregulering for Trovåg som innebærer utviding av det eksisterende 

landbaserte settefiskanlegget med åtte nye haller fordelt på fire bygg, endring i strandlinje, utfylling i 

sjø og ny tilkomstvei til anlegget. Denne konsekvensutredningen tar for seg økningen i produksjon, 

traséendring på rørledninger og økning i diameter på utslippsledning.  

 

Det ble utført en resipientundersøkelse i 2018 med stasjoner i nærsonen til utslippet og utover i 

resipienten, som viste "dårlig" tilstand ved utslippet og "moderat" tilstand på stasjonen ved det gamle 

utslippspunktet, basert på bunndyranalyser, Øvrige to stasjoner viste "god" tilstand. Innholdet av total 

organisk karbon (TOC) var lavt på alle stasjonene. Tilstandsvurdering av strandsoner viste "god" 

tilstand i nær- og fjernsone til utslippet. 

 

0-ALTERNATIVET 

Nullalternativet omfatter videre drift på lokaliteten uten å øke produksjonsrammen, og 

sammenligningsåret er satt to år fram i tid som antatt minstetid for utvidelsen (april 2024). Det er ikke 

kjent at det er andre planlagte tiltak innenfor influensområdet til Trovåg foruten den godkjente 

detaljreguleringen med bl.a. utfylling i sjø. Detaljreguleringen vil ikke føre til negativ påvirkning 

lengre ut i resipienten, som økte tilførsler av organiske partikler eller næringssalter, men vil lokalt føre 

til arealbeslag av naturområder i sjø. Det er ellers ikke forventet økt forringing av naturmangfoldet 

eller naturressurser utover det som er dagens situasjon innenfor sammenligningsperioden.  

 

VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

Det er ingen registreringer av viktige naturtyper i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase innenfor 

influensområdet. I kartløsningen Temakart Rogaland, er det innenfor influensområdet flere 

avgrensinger av naturtypen ålegraseng (I11). ROV-kartleggingen fant ikke ålegras i Trovågen, ytre 

Haraldseidvågen og Toranesvika. Det var ikke mulig å komme seg inn i indre deler av 

Haraldseidvågen, hvor det er modellert forekomst av ålegraseng, og det er derfor ikke bekreftet om det 

er ålegraseng her. På bakgrunn av dette er ikke ålegrasengene verdivurdert. 

 

På bakgrunn av funn under ROV-kartleggingen ble det avgrenset to delområder for korallrev, Trovåg 

sør (delromåde 1) og Trovåg nord (delområde 2). Områdene inkluderer korallrev av øyekorall, 

sikksakk-korall og rester av korallrev og korallgrus, samt enkeltregistreringer av sjøbusk og sjøtre 

(nær truet, NT). Begge delområdene er vurdert å ha middels verdi. 

 

Det ble også registrert sjøfjær, av artene liten piperenser, vanlig sjøfjær og hanefot like ved 
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utslippspunktet, under ROV-kartleggingen. På bakgrunn av disse funnene er det avgrenset et eget 

delområde, Vest for Trovåg (3), for naturtypen sjøfjærbunn. Delområde 3 er vurdert å ha middels 

verdi.  

 

Naturområder innenfor utredningsområdet med vanlige arter, og deres funksjonsområder (delområde 

4), som ikke er påvirket av tekniske inngrep eller fremmedarter, har noe verdi. 

 

NATURRESSURSER 

I Fiskeridirektoratets karttjeneste eksisterer det både aktiv fiskeplass som benyttes som rekefelt 

(Aalfjorden – delområde B) og aktiv fiskeplass som benyttes til annet yrkes-, fritids-, og/eller 

turistfiske (Aalfjordbotnen – delområde A), samt fiskeplass for passive fiskeredskaper som overlapper 

fullstendig med delområde A (Ålfjordbotnen – delområde C). Alle delområdene er vurdert å ha stor 

verdi. 

 

PÅVIRKNING 

Tiltaket vil medføre mer enn dobling i produksjonen ved settefiskanlegget, og ved å benytte 

tilsvarende renseteknologi ved nytt anlegg som ved dagen anlegg, forventes en tilsvarende økning i 

utslippene av organiske partikler og næringssalter. Det forventes ikke at økte dimensjoner på rørene 

vil ha betydning for naturmangfoldet eller fiskeriressurser 

 

NATURMANGFOLD 

Det er vurdert at tiltaket vil medføre ubetydelig endring for naturtypen korallrevene Trovåg Sør og 

Trovåg nord. Det er vurdert at tiltaket vil medføre forringelse for naturtypen sjøfjærbunn Vest for 

Trovåg, og da spesielt i de sørlige selene av delområdet. Samlet vil tiltaket kunne medføre noe 

forringelse for naturområder med vanlige arter og deres funksjonsområder (delområde 4), og da 

spesielt i naturområder med kort avstand til utslippspunktet og lavere grad av forringelse i 

naturområder med lengre avstand til utslippspunktet. 

 

NATURRESSURSER 

Det er vurdert at tiltaket vil medføre ubetydelig endring for de aktive og den passive fiskeplassen 

(delområde A-C). 

 

SAMLEDE VIRKNINGER 

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

organiske tilførsler eller tilførsler av næringssalter. Det er vedtatt en detaljregulering for Trovåg 

settefiskanlegg som innebærer utviding av det eksiterende landbaserte settefiskanlegget, endring i 

strandlinje og utfylling i sjø og ny tilkomstvei til anlegget. Dette vil påvirke naturområder i sjø. 

 

Vannforekomsten Ålfjorden er klassifisert med god økologisk tilstand på grunnlag av det biologiske 

kvalitetselementet bunnfauna. Det ligger tre matfiskanlegg i Ålfjorden, som bidrar med til sammen 

8580 tonn MTB, i tillegg til to kommunale utslippspunkt, ett i Vikebygd og ett i Haraldseidvågen. Alle 

bidrar til den samlede belastningen i Ålfjorden. 

 

KONSEKVENS 

NATURMANGFOLD 

For delområdene Trovåg sør (1) og Trovåg nord (2) vil middels verdi og ubetydelig endring gi 

konsekvensgrad ubetydelig miljøskade (0). For delområdet Vest for Trovåg (3) vil middels verdi og 

forringelse gi konsekvensgrad betydelig miljøskade (--). For delområdet Nærområdet generelt (4) vil 

noe verdi og noe forringelse gi konsekvensgrad noe miljøskade (-). 
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Sjøfjærbunnen utenfor utslippspunktet vektlegges ettersom den er plassert i det området av 

influensområdet med størst organisk påvirkning fra utslippet. Det betyr at delområde med betydelig 

miljøskade vektlegges, mens områder med ubetydelig miljøskade dominerer. 

 
Vurderinger Delområde 0-alt. Konsekvens 

Konsekvens 

for 

delområder 

1 Trovåg sør, korallrev 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

2 Trovåg nord, korallrev 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

3 Vest for Trovåg, Sjøfjærbunn 0 Betydelig miljøskade (--) 

4 Nærområdet generelt 0 Noe miljøskade (-) 
 Samlet konsekvens  Middels negativ konsekvens 

 

NATURRESSURSER 

For delområdene Aalfjordbotn (A), Ålfjorden (B) og Ålfjordbotnen (C) vil stor verdi og ubetydelig 

endring gi konsekvensgrad ubetydelig miljøskade (0). 

 
Vurderinger Delområde 0-alt. Konsekvens 

Konsekvens 

for 

delområder 

A Aalfjordbotn, aktiv fiskeplass 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

B Ålfjorden, rekefelt 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

C Ålfjordbotnen, passiv fiskeplass 0 Ubetydelig miljøskade (0) 
 Samlet konsekvens  Ubetydelig konsekvens 

 

MIDLERTIDIG PÅVIRKNING 

Midlertidige påvirkninger knyttet til tiltaket omhandler opptak og utsett av rørledninger for inntak og 

utløp. 

 

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER 

Det anbefales at utslippspunktet legges utenfor sjøfjærområdet om det vender sørover for å begrense 

eventuell økt tilførsel av organiske partikler i sørlige del av det avgrensede området. 

 

USIKKERHET 

Det er knyttet usikkerhet til nøyaktig plassering av rørledninger. Det er også knyttet usikkerhet til 

utbredelse av enkelte av de avgrensede ålegrasengene i Temakart Rogaland, da det ikke var mulig å 

komme til på de grunneste områdene med ROV under feltundersøkelsene. I tillegg er det knyttet noe 

usikkerhet til verdivurderingen av sjøfjærbunn, som ikke er inkludert i DN-håndbok 19, og dermed 

foreligger det ikke kriterier for verdivurdering etter norsk system. For naturressurser er det knyttet noe 

usikkerhet til faktisk bruk av fiskefelt i influensområdet, da noe av denne informasjonen er mangelfull. 
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TILTAKET 

Bremnes Seashore AS ønsker å søke om økt produksjonsramme for settefisk ved settefiskanlegget 

Trovåg (lok. nr. 13637) i Vindafjord kommune, for å kunne ha fisken lengre i anlegget før utsett i sjø. 

I dagens utslippstillatelse har Trovåg en produksjonsramme på 6000 tonn biomasse per år, som de nå 

vil øke til 14000 tonn biomasse per år. Det er allerede vedtatt en detaljregulering for Trovåg 

settefiskanlegg den 15.12.2020, som innebærer utviding av det eksisterende landbaserte 

settefiskanlegget med åtte nye haller fordelt på fire bygg, endring i strandlinje, utfylling i sjø og ny 

tilkomstvei til anlegget (figur 1).  

 

 

Figur 1. Plankart over detaljregulering for Trovåg settefiskanlegg. 

Dagens inntaksledning for sjøvann er plassert på 80 m dyp ca. 1200 m nordvest for anlegget, men 

temperaturen blir noe høy på høsten og inntakspunktet planlegges derfor å flyttes lengre ut i fjorden til 

ca. 100 m dyp, ca. 1400 m fra anlegget (figur 2). I tillegg vil inntakledningen ha en annen trasé ved 

det nye anlegget. Utslippspunket ligger på 55 m dyp ca. 200 m fra land og 400 m fra dagens plassering 

av settefiskanlegget, samt rundt 800 m fra terskelen i Haraldseidvågen. Dagens plassering av 

utslippspunktet skal beholdes ved utviding av settefiskanlegget, men røret vil få en annen trasé fra 

anlegget til sjø. Rørdimensjon på dagens utslippsledning er 555 mm, mens rørdimensjon på ny 
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utslippsledning vil være 800 mm. Det vil ikke være vesentlige endringer i vannføring ut fra 

settefiskanlegget (tabell 7). Denne konsekvensutredningen tar for seg økningen i produksjon, 

traséendring på rørledninger og økning i diameter på utslippsledning.  

 

 

Figur 2. Dagens trasè for inntaks- og utløpsledning, samt trasèforslag for inntaks- og utløpsledning 

ved Trovåg settefiskanlegg etter utviding. Et 3D-utsnitt av inntaks- og utløpsledningene er vist øverst 

til venstre (Paxon, tilsendt fra Bremnes Seashore). Terskel inne i Haraldseidvågen er markert. 

Produksjonsøkningen ved Trovåg skal skje ved bruk av RAS-1 resirkulering uten denitrifikasjon, med 

filter på 40 µm. Standard rensegrad av nitrogen, fosfor, organisk stoff (TOC), suspendert stoff (S-TS) 

og biologisk oksygenforbruk (BOF5) for slike anlegg er oppgitt i tabell 1. Beregnet årlig utslipp til sjø 

etter rensing er også oppgitt i tabell 1. Det blir benyttet samme renseteknologi ved dagens anlegg. 

Tabell 1. Beregnet årlig utslipp i tonn fra produksjonen ved nye Trovåg settefiskanlegg med en 

produksjonsramme på 14 000 tonn biomasse per år. TOC = totalt organisk karbon, S-TS = suspendert 

tørrstoff og BOF5 = biologisk oksygenforbruk. 

Samlet utslipp fra 

Trovåg settefiskanlegg 

Totalt 

nitrogen 

Totalt 

fosfor 
TOC S-TS BOF5 

Rensegrad i anlegget av 

type RAS-1 
40 % 60 % 80 % 80 % 70 % 

Utslipp til sjø 316,6 45,5 287 756 646 
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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 3), som viser hvor 

alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket 

forventes å bli. Denne skal gjøres for hvert 

alternativ som konsekvurderes. Konse-

kvensgraden 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.   

 

VALG AV FAGTEMA 

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

disse temaene er gitt i tabell 4 og grad av påvirkning er vist i tabell 5–6. 

Tabell 4. Verdisettingskriterier av ulike fagtema fra M-1941. For naturressurser er kriteriene fra 

V712. 

Verdikategori 
Ubetydelig 

verdi  
Noe verdi 

Middels verdi / 

forvaltningsprioritet 

Stor verdi / høy 

forvaltningsprioritet 

Svært stor verdi / høyeste 

forvaltningsprioritet 

N
a

tu
r
m

a
n

g
fo

ld
 

Verneområder og 

områder med 

båndlegging 

 

        Verdensarvområder. 

Verneområder jf. 

naturmangfoldloven. 

Foreslåtte verneområder. 

Utvalgte naturtyper  

Naturtyper  

Miljødirektoratets 

instruks 

DN-håndbok 13,19 

Norsk rødliste for 

naturtyper 

 

LK = 

lokalitetskvalitet 

  Med sentral 

økosystemfunksjon & 

svært lav LK. 

NT-naturtyper med 

svært lav LK. 

Spesielt dårlig 

kartlagte naturtyper 

med svært lav LK. 

DN-HB13 & DN-

HB19: 

C-lokaliteter. 

CR/EN/VU & svært lav LK. 

Naturtyper med sentral 

økosystemfunksjon & lav 

LK. 

NT & lav/moderat LK. 

Dårlig kartlagt & lav/moderat 

LK. 

DN-HB13: 

NT & med B-/C-verdi. 

B-lokaliteter. 

DN-HB19: 

B-lokaliteter uten vesentlig 

regional verdi. 

CR & lav LK. 

EN & lav/moderat LK. 

VU & lav/moderat/høy LK. 

Naturtyper med sentral 

økosystemfunksjon & 

moderat/høy LK. 

NT & med (svært) høy LK. 

Dårlig kartlagte & (svært) 

høy LK. 

DN-HB13: 

EN/CR & C-verdi. 

VU & B-/C-verdi. 

A-lokaliteter inkl. NT. 

DN-HB19: 

A/B-lokaliteter. 

CR & moderat/(svært) høy 

LK. 

EN & (svært) høy LK. 

VU & svært høy LK. 

Med sentral 

økosystemfunksjon & svært 

høy LK. 

DN-HB13 & DN-HB19: 

EN/CR & A/B-verdi. 

VU & A-verdi. 

Arter inkludert 

økologiske 

funksjonsområder 
For fisk: NVE 49/2013 

 

FO = 

Funksjonsområder 

  Vanlige arter og 

deres FO 

Laks, sjøørret- og 

sjørøyebestander 

/vassdrag med liten 

verdi 

Ferskvannsfisk og ål 

- vassdrag/bestander 

med liten verdi"  

NT-arter og deres FO 

FO for spesielt 

hensynskrevende arter. 

Fastsatte bygdenære områder 

omkring nasjonale 

villreinområder som grenser 

til viktige FO. 

Laks, sjøørret- og 

sjørøyebestander/ vassdrag 

med middels verdi 

Innlandsfisk og åle - 

vassdrag/bestander med 

middels verdi. 

VU-arter og deres FO. 

Spesielle økologiske former 

av arter (ikke fisk) 

Fastsatte randområder til de 

nasjonale villreinområdene. 

Viktige FO for villrein i de 14 

øvrige villreinområdene 

(ikke-nasjonale). 

Laks sjøørret -, og 

sjørøyebestander/ vassdrag 

med stor verdi  

Innlandsfisk (eks. 

langtvandrende bestander av 

harr, ørret og sik) og åle 

vassdrag/bestander med stor 

verdi  

Fredede arter. 

Prioriterte arter (med evt. 

forskriftsfestede FO). 

EN/CR-arter og deres FO. 

Nasjonale villreinområder. 

Villaksbestander i nasjonale 

laksevassdrag og laksefjorder, 

øvrige anadrome 

fiskebestander/vassdrag med 

svært stor verdi 

Lokaliteter med relikt laks. 

Spesielt verdifulle 

storørretbestander – sikre 

storørretbestander og 

ålevassdrag/bestander med 

svært stor verdi" 

N
a

tu
rr

es
su

rs
er

 (
jf

. 
V

7
1

2
) 

Fiskeri 

kart.fiskeridir.no 

  Lokalt viktige gyteområder 

for torsk. Lokal bruk. Andre 

gyteområder. Viktige yngel- 

og oppvekstområder. 

Regionalt viktige 

gyteområder for torsk. 

Regional bruk. Særlig viktige 

yngel- og oppvekstområder. 

Nasjonalt viktige gyteområder 

for torsk. Nasjonal bruk. 
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Tabell 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 

Tabell 6. Påvirkning naturressurser jf. V712 

Planen/tiltakets 

påvirkning 
Forbedret 

Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Fiskeri Tiltaket medfører 
opprydding i tidligere 

negative tiltak. 

Lokalitet og 
funksjon blir 

tilnærmet 

uendret. 

Mindre enn 20 % av 
lokalitet og funksjon 

går tapt. 

Mer enn 20 % av 
lokalitet og funksjon går 

tapt. 

Størstedelen av lokalitet 
blir varig beslaglagt. 

Lokalitetens funksjoner 

går tapt/blir ødelagt. 
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FELTUNDERSØKELSER 

Kartlegging med ROV ble utført av ROV AS i oktober 2021. Det var gode værforhold under arbeidet, 

men på grunn av store mengder krill og stim av sei på mellom 170 og 150 m dyp er filmkvaliteten av 

de dypeste transektene delvis ikke optimal. 

 

Det ble kjørt totalt 11 transekt, der transekt T1-T4 og T7-T8 ble kjørt 26. oktober, og T5-T6, og T10-

T12 ble kjørt 30. oktober (figur 4). Transektene omfattet både dyp sjøbunn i Ålfjorden og noen 

grunnere områder i Trovågen, Toranesvika og ytre del av Haraldseidvika. Transekt T9 var planlagt 

innerst i Haraldseidvågen, sør for Trovåg, men terskelen var for grunn for ROV-båten og filmingen 

kunne ikke gjennomføres. 

 

Transektene ble kjørt av ROV AS ved Kristoffer Kvalvik og Oscar Emil Lea etter instruks fra 

Christiane Todt, Rådgivende Biologer AS. Videoer og bilder fra 26. oktober ble gjennomgått av 

Christiane Todt og på grunn av korallfunn på transekt T1 og T2 ble transekt T10-T12 lagt til 

opprinnelig plan for å bedre kunne avgrense korallområder. Video- og bildematerialet fra alle transekt 

er lagt til grunn for feltbeskrivelsene, beskrevet av Christiane Todt. 

 

 

Figur 4. Oversikt over ROV-transekt ved Trovåg.  
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UTREDNINGSOMRÅDET 

Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet. Planområdet er det geografisk 

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

landbaser anlegg vil dette inkludere arealbeslag langs rørledninger og eventuelle fyllinger i sjø eller 

andre fysiske tiltak i kaiområder. Ved Trovåg er ikke utfyllinger i sjø eller andre fysiske tiltak i 

kaiområder inkludert i vurderingen ettersom dette ligger inn under den allerede godkjente 

detaljreguleringen av området. Endring i trasé på inntaks- og utløpsledning vil føre til nye arealbeslag 

på bunnen. 

 

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

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

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

inkluderer både nærområdet, hvor påvirkningen vil være størst og mest negativ, men også områder 

med mer diffus påvirkning lengre borte fra utslippspunktet. Det er tatt utgangspunkt i modellering av 

minste fortynning for næringssalter fra utslippet for avgrensing av influensområdet (se avsnitt om 

Strømforhold og spredningsmodellering under), samt strømforhold ved lokaliteten. Influensområdet 

strekker seg om lag 2 km utover og 1 km innover i Ålfjorden fra utslippspunktet, innover hele 

Haraldseidvågen og ut til dypområdene omtrent midt i fjorden (figur 5). Det er valgt et samlet 

influensområdet for partikkel- og næringssaltspredning, ettersom det ikke kan utelukkes at organiske 

finpartikler kan transporteres med strømmen til dypere deler av fjorden. Dette både med tanke på 

terskelområdet nordøst for utslippspunktet, samt rennen ut i dypere fjordområder nordvest for 

utslippspunktet. 

 

 

Figur 5. Oversikt over plan og influensområdet ved Trovåg settefiskanlegg. Terskel inne i 

Haraldseidvågen er markert. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Trovåg settefiskanlegg ligger i Vindafjord kommune, på sørsiden av Ålfjorden ved munningen til 

Haraldseidvågen (figur 6). Ålfjorden er en 26 km lang fjord med utløp til Bjoafjorden og 

Hardangerfjorden i nord. Terskeldypet mot Hardangerfjorden er rundt 400 m, mens det er flere svært 

grunne terskler mot Bjoafjorden. Ålfjorden er ca.455 m dyp på det dypeste ytterst i fjorden, og utenfor 

settefiskanlegget er fjorden om lag 130 m dyp. Haraldseidvågen er rundt 2 km lang og innerste del av 

vågen er skilt fra ytre del av en terskel på rundt 6 m dyp ca. 700 m inn i vågen (figur 5). Innerst i 

Ålfjorden, mellom Håvik og Smedvik, går det en terskel på rundt 50 m dyp, som skiller Ålfjorden fra 

terskelbassenget Ålfjordbotn. Trovåg er plassert ca. 4 km fra denne terskelen. 

 

Nærmeste lokalitet for matfiskproduksjon er lokalitet Stualand (lok nr. 26235) ca. 8 km nord for 

Trovåg. Det ligger også to matfiskanlegg ved utløpet av Ålfjorden; Raunevågen (lok. nr. 13867) med 

en MTB på 3120 tonn, ca. 13 km fra Trovåg, og Loddetå (lok nr. 28996) med en MTB på 2340 tonn, 

ca. 17 km fra Trovåg. Inne i Ålfjordbotn ligger settefiskanlegget Fjon (lok. nr. 10060) med en 

produksjonsramme på 20 millioner smolt. 

 

 

Figur 6. Plassering av settefiskanlegget Trovåg ved innløpet til Haraldseidvågen i Ålfjorden. Terskel 

til Ålfjordbotn og inne i Haraldseidvågen er markert, sammen med nærliggende oppdrettslokaliteter. 

Kartgrunnlag er hentet fra Fiskeridirektoratet si karttjeneste: http://kart.fiskeridir.no. 

  

http://kart.fiskeridir.no/
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STRØMFORHOLD OG SPREDNINGSMODELLERING 

Det ble gjennomført en strømundersøkelse i perioden 23. januar til 3. mars 2014 ved Trovåg etter NS 

9425-2 (Resipientanalyse AS 2014). Strømmålere ble satt ut ved tre ulike prøvepunkt (X1, X2 og X3 i 

figur 7), hvor X1 var plassert ved dagens utslippspunkt. 

 

 

Figur 7. Strømmålingspunkt X1, X2 og X3 ved Trovåg i perioden 23. januar til 3. mars 2014 

(Resipientanalyse 2014). 

Strømmålingene ble foretatt på 15, 30 og 45 m dyp på stasjon X1 og X2 og på 10, 30 og 45 m dyp på 

stasjon X3. På alle de tre stasjonene viste resultatene at strømmen var dominert av tidevannet. På 

stasjon X1 var strømmen sterkest på 15 m dyp med en gjennomsnittlig hastighet på 7 cm/s i østlig 

retning, mens i de to dypere lagene var hastigheten 4 cm/s i sørsørøstlig retning, med noe returstrøm 

mot nordvest på 45 m dyp (figur 8). På stasjon X2 var strømmen sterkest på 15 m dyp med en 

gjennomsnittlig hastighet på 8 cm/s i nordøstlig retning. På 30 m dyp var strømhastigheten 4 cm/s i 

sørvestlig retning med returstrøm mot nordøst, mens på 45 m dyp var strømhastigheten 6 cm/s i 

nordøstlig retning med returstrøm mot sørvest. På stasjon X3 var strømhastigheten på 10 m dyp 5 cm/s 

i sørvestlig retning, på 30 m dyp 4 cm/s i sørvestlig retning med noe returstrøm mot nordøst, mens på 

45 m dyp var strømhastigheten 5 cm/s i østsørøstlig retning.  
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Figur 8. Strømforhold ved stasjon X1 (øverst), X2 (midten) og X3 (nederst) ved Trovåg 

settefiskanlegg. Hentet fra Resipientanalyse 2014.  

Det ble også modellert innlagringsdyp, fortynning og spredning for næringssalter i avløpsvannet fra 

Trovåg i området rundt anlegget for tre ulike perioder (sommer, høst og vinter) i 2017. For detaljer 

knyttet til metodikk henvises det til Engvik 2018, men tabell 7 oppsummerer utslippsdata fra Trovåg 

på daværende tidspunkt som ble benyttet i utslippsmodellen Delft3D-FLOW. Det ble i tillegg beregnet 

innlagringsdyp og fortynning basert på til sammen tre hydrografiske målinger utført i 2007 og 2011.  

 

Innlagringsdyp i vinterperioden ble beregnet å være på 6 m dyp ved gjennomsnittlig utslippsmengde 

og på 2 m dyp ved maksimal utslippsmengde, men de ytre delene av utslippsskyen nådde 

vannoverflaten. Innlagringsdyp i sommer- og høstmånedene ble beregnet å være på 25-30 m dyp både 

ved gjennomsnittlig og maksimal utslippsmengde, men ytterkant av utslippsskyen kan nå helt til 

overflaten i perioder med lavere grad av sjikting i salinitet. Minste grad av fortynning rundt utslippet 

basert på de tre simulerte periodene er fremstilt i figur 9. Forventet innlagringsdyp ved bruk av 

hydrografiske målinger viste innlagringsdyp mellom 15-40 m dyp, men at utslippsskyen i noen tilfeller 

kan nå opp til 10 m dyp. 

15 m 

30 m 45 m 15 m 

30 m 45 m 

10 m 30 m 45 m 
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Tabell 7. Utslippsdata for Trovåg settefiskanlegg. *Data er hentet fra Engvik 2018. 

Parameter Rapporterte data* Nye utslippsdata 

Rørdiameter 555 mm 800 mm 

Salinitet 21 ppt Ukjent 

Temperatur (vinter) 6 °C Ukjent 

Temperatur (sommer og høst) 14 °C Ukjent 

Vannføring  11,5 m3/min (gjennomsnitt) 15 m3/min (ved normal 

produksjon) 

Vannføring (maksimal) 20-25 m3/min 23,3 m3/min 

 

 

Figur 9. Minste grad av fortynning av avløpsvann etter simulering ved tre ulike perioder (sommer, 

høst og vinter). Hentet fra Engvik 2018. 
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DAGENS MILJØTILSTAND 

RESIPIENTUNDERSØKELSE VED TROVÅG 

Det ble gjennomført en punktutslippsundersøkelse utenfor Trovåg i 2018 (Hektoen & Øverland 2018) 

(figur 10). Stasjon TRO-3 var plassert ved dagens utslippspunkt, mens stasjon TRO-1 ble plassert ved 

et eldre utslippspunkt. Bunnfaunaanalyser etter veileder 02:2013 viste "god" tilstand på stasjon TRO-2 

og TRO-4, "moderat" tilstand på stasjon TRO-1 og "dårlig" tilstand på nærstasjonen TRO-3. Innholdet 

av total organisk karbon (TOC) var lavt på alle stasjonene, tilsvarende tilstandsklasse "svært god" på 

stasjon TRO-2 og TRO-4 og tilstandsklasse "god" på stasjon TRO-1 og TRO-3. Det ble registrert noe 

høyere nivåer av fosfor på stasjon TRO-1 og TRO-3, sammenlignet med de resterende to stasjonene, 

mens innholdet av nitrogen var noe høyere på stasjon TRO-3 og TRO-4. Konsentrasjonen av 

tungmetallene kobber og sink var også lave, tilsvarende tilstandsklasse "bakgrunn" på alle stasjonene. 

 

 

Figur 10. Resultatene fra punktutslippsundersøkelsen i 2018, hvor grønn = "god" tilstand, gul = 

"moderat" tilstand og "oransje" = dårlig tilstand etter veileder 02:2013 og "meget god". Stasjon 1 

står for TRO-1, stasjon 2 for TRO-2 osv. Figuren er hentet fra Hektoen & Øverland 2018. 

Det ble også gjennomført en tilsvarende undersøkelse utenfor Trovåg i 2015 (Havbrukstjenesten 

2016), da det gamle utslippspunktet var i bruk. Sammenlignet med undersøkelsen i 2018 kunne man se 

en forbedring i tilstand i 2018, fra tilstandsklasse "svært dårlig" til tilstandsklasse "moderat" på det 

gamle utslippspunktet (TRO-1) og en forverring i tilstand, fra tilstandsklasse "god" til tilstandsklasse 

"dårlig", på det nye utslippspunktet (TRO-3). For TRO-4 har tilstanden holdt seg stabil på tilstand 

"god" i perioden 2015-2018 (Hektoen & Øverland 2018). 

 

FJÆRESONE 

Det har blitt gjennomført totalt tre strandsoneundersøkelser ved Trovåg: i 2013 (Resipientanalyse 

20131), 2019 (Åkerblå 2019) og 2021 (Slettebø 2021). I 2021 ble det undersøkt to stasjoner: TRO-INF 

og TRO-REF. TRO-INF lå ca. 230 m øst fra avløpet og ble også undersøkt i 2019, mens TRO-REF 

fikk ny plassering i 2021, ca. 1500 m nordøst for avløpet (figur 11). Resultatene fra undersøkelsen i 

2021 viste "god" tilstand både på TRO-INF og TRO-REF etter veileder 02:2018. Sammenligning 

mellom undersøkelsene i 2019 og 2021 viser et nokså stabilt algesamfunn ved TRO-INF. Ettersom 

TRO-REF fikk ny plassering i 2021 kan ikke resultatene sammenlignes direkte med resultatene i 2019, 

men også i 2019 fikk referansestasjonen tilstandsklasse "god" (Slettebø 2021). 
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Figur 11. Stasjonsplassering og økologisk tilstand ved fjæresonestasjoner ved Trovåg i 2021. Grønn 

indikerer "god" tilstand etter Veileder 02:2015. 

ØVRIGE RESIPIENTUNDERSØKELSER I ÅLFJORDEN 

Foruten undersøkelsene som har blitt gjennomført i nærhet til utslippspunktet har det også blitt 

gjennomført andre resipientundersøkelser i Ålfjorden. Tilbake i 2012 viste stasjon Tor8, som ligger 

1,3 km vest for Toraneset på 108 m dyp, god økologisk tilstand basert på NQI1-indeksen etter 

Veileder 01:2009 (Haave & Johansen 2021). Oksygeninnholdet på bunnen ved Tor8 tilsvarte også 

tilstandsklasse "svært god" i henhold til Vannforskriften (FOR 2006-12-15 nr 1446) og Molvær et al. 

1997 (ta-1467/1997) (Haave & Johansen 2021).  

 

Undersøkelsene tilknyttet Fjon settefiskanlegg inne i Ålfjordbotn har inkludert hydrografimålinger på 

en referansestasjon ute i Ålfjorden, utenfor terskelen til Ålfjordbotn. Denne stasjonen, FJON-2, ligger 

om lag 1200 m sørvest for utslippspunktet til Trovåg settefiskanlegg. Undersøkelsen i 2016 og 2019 

viste gode oksygenforhold på bunnen, tilsvarende tilstandsklasse 1 = "svært god".  

 

Ved lokalitet Stualand, lengre nord i Ålfjorden, ble det gjennomført en MOM-C undersøkelse i 2012. 

Denne undersøkelsen viste svært god tilstand basert på NQI1-indeksen på fjernstasjonen som var 

plassert 9 km nord for Trovåg på 310 m dyp (Resipientanalyse 20132). 

 

BESKRIVELSE FRA ROV TRANSEKT 

Området for kartlegging omfattet både dyp sjøbunn med bratte fjellskråninger og undervannsrygger 

nord og vest for utslippspunktet, hvor en kunne forvente korallforekomster, og landnære områder som 

potensielt er habitat for ålegraseng og sukkertareskog. 
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Naturmangfold på dyp sjøbunn i Ålfjorden 

Det ble dokumentert en rik og variert fauna i dybdeintervallet mellom 60 og 180 m dyp både på bløt- 

og blandingsbunn, som var dominerende bunntyper, og på hardbunn. Fjellvegg og større steinblokker 

dannet et relativt smalt bånd på rundt 160-150 m dyp, men det var også mindre områder med hardbunn 

på 150-90 m dyp. Vanlige arter på blandings- og hardbunn var rødpølse (Parastichopus tremulus), 

muddersjørose (Bolocera tuedinae) og langfingerkreps (Munida sp.), samt traktsvamp (Axinella 

infundibiliformis), viftesvamp (Phakelia sp.) og fingersvamp (Antho dichotoma) (figur 12). Generelt 

var den en rik fauna av diverse svamper på hardbunn. Sylinderanemone (Cerianthus sp.), 

hvitskjellpølse (Psolus squamatus) og filigranrørmark (Filigrana filigrana) forekom mer spredt. 

Bergskjell (Acesta excavata) ble funnet med noen få individ under overheng. Sjøkreps (Nephrops 

norvegicus) ble observert på bløtbunn i de dypeste delene av transektene. Av fisk ble det registrert 

havmus (Chimaera monstrosa), hågjel (Galeus melastomus), og uer (Sebastes sp.). I tillegg var det på 

mellom 180 og 150 m dyp krill (Meganyctiphanes norvegica) i delvis store tall og stim av sei 

(Pollachius virens) som ble tiltrukket av ROV sitt lys. 

 

Hornkorallen sjøtre (Paragorgia arborea) forkom som enkeltstående koloni eller i små grupper av 2-3 

kolonier på bratte fjellpartier på mellom 155 og 130 m dyp (figur 13; se også beskrivelse av de enkelte 

transektene lengre nede). Hornkorallen sjøbusk (Paramuricea placomus) vokste spredt på noe 

grunnere hardbunn, med grunneste funn på 68 m dyp.  Et spesielt habitat i det dype sjøområdet nord 

for det planlagte utslippet var dødt korallrev og korallgrus bestående av skjelett av øyekorall 

(Desmophyllum pertusum) og i mindre grad sikksakk-korall (Madrepora oculata), som ble funnet i to 

relativt store områder på blandingsbunn på mellom rundt 170 og 140 m dyp. Det ble ikke funnet noen 

øye- eller sikksakk-koraller på hardbunn og det heller ikke ble funnet levende revstrukturer. I noen få 

tilfeller ble det filmet enkelte greiner av øyekorall som kanskje var levende, men i alle fall døde 

relativt nylig (figur 13). Dødt korallrev er et habitat for svært mange arter av både fastsittende og 

mobile bunndyr, som diverse svamper, sjøanemoner, hydrozoer, sjøpunger, mosdyr, rørmark, 

sjøstjerner, slangestjerner, og diverse krepsdyr. I tillegg kan døde revstrukturer potensielt 

rekolonialiseres av koraller. 

 

Transekt T1 (37-177 m dyp) 

Transektet startet på finkornet bløtbunn på 177 m dyp, gikk så oppover en bratt skråning med store 

blokker og små fjellvegger til toppen av en undervannsrygg på rundt 70 m dyp. Bunnforhold på 

ryggen var varierende, men mye bløt- og blandingsbunn og noe fjell. Transektet fulgte vestsiden av 

ryggen på mellom 70 og 90 m dyp, og gikk så oppover en liten knaus, hvor filmingen ble avsluttet på 

37 m dyp. Det ble på den dype fjellskråningen dokumentert tre enkeltstående kolonier av sjøtre og en 

liten gruppe med 2-3 kolonier. Kolonien på 130 m dyp som er vist i figur 13 var rundt 1,5 m høyt. 

Koloniene på 143 m dyp var omtrent like store, men mindre kraftig, mens koloniene på 150 og 155 m 

dyp var mindre.   

 

Transekt T10 (141-180 m dyp) 

En filmet på mellom 140 og 160 m dyp langs den nordvestlige skråningen av samme undervannsrygg 

som transekt T1 lå på, for å dokumentere flere korallforekomster. Kjøreretningen var fra sørvest mot 

nordøst, hvor transektet krysset transekt T1 og sluttet på rundt 180 m dyp. Store deler av transektet ble 

kjørt over bratt skråning med blandingsbunn, hvor det ble funnet rester av dødt korallrev eller 

korallgrus langs hele transektet, men noe flekkvis.  
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Figur 12. Utvalg av vanlig fauna på de dype transektene nord for utslippspunktet fra det planlagte 

anlegget på Trovågsneset. A: Traktvamper og rødpølse på 100 m dyp, transekt T1. B: Fingersvamper 

og sjøfjær av arten liten piperenser i bakgrunnen, 103 m dyp, transket T1. C: Sylinderanemone, 

traktsvamp og muddersjørose på 117 m dyp, transekt T12. D: Filigranrørmark, langfingerkreps og 

reker, 169 m dyp, transekt T10. E. Dødt rev av øyekorall med assosiert fauna, som sjøanemoner, 

sjøpunger, kalkrørmark, svamper og langfingerkreps, 151 m dyp, transekt T11. 

I noen få områder traff en på fjell og her ble det dokumentert små grupper med store og mindre 

kolonier av sjøtre på henholdsvis 166 og 144 m dyp og helt i nord et stort sjøtre på 169 m dyp. I tillegg 

var det en gammel koloni med kun noen få levende greiner på 144 m dyp. Det forekom også flere 

enkeltstående små kolonier av sjøbusk langs transektet (se forsidebilde). 

 



 

Rådgivende Biologer AS 23 Rapport 3661 

 

Figur 13. Bilder av korallforekomster på dyp sjøbunn nord for Trovåg. A: Sjøtre på 130 m dyp, 

transekt T1., B: Sjøbusk på 151 m dyp, transekt T10. C: Dødt øyekorallrev, 157 m dyp, transekt T10. 

D: Korallgrus og sylinderanemone på 166 m dyp, transekt T10. E: Skjelett av øyekoraller og sikksakk-

koraller, som er mye tynnere enn øyekoraller, på 168 m dyp, transekt T10. Den vite øyekorall-greinen 

i midten av bildet var kanskje levende. 
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Transekt T2 (133-169 m dyp) 

Transektet lå på skråningen nordøst for transekt T1 og T10. Transektet startet på rundt 133 m dyp og 

førte først over sjøbunn med slak skråning, hvor det ble registrert to områder med rester av dødt 

korallrev av øyekorall på rundt 140 m dyp. På ett sted var det også noe som lignet små levende 

korallkolonier på en blokk av dødt korallskjelett. I nord førte transektet nedover en brattere skråning 

hvor det også var et område med korallgrus, før det gikk over til bløtbunn på nesten 170 m dyp med 

noen sjøkreps-holer.  

 

Transekt T11 (145-168 m dyp) 

Dette transektet ble lagt på tvers av transekt T2 for å dokumentere mer av det døde korallrevet. 

Sjøbunnen varierte litt, med mye blandings- og bløtbunn og et bratt fjellparti i den østlige delen, rett 

etter krysningen med transekt T2. Det ble dokumentert korallgrus og små blokker med døde koraller 

nesten langs hele transektet med unntak av fjellpartiet. I starten av transektet var det noen fjellblokker 

og her ble det funnet et stort sjøtre. Sjøbusk førekom med enkelte små kolonier spredt over transektet, 

og vokste delvis på korallblokker. 

 

Transekt T3 (66-169 m dyp) 

Transektet startet på 169 m dyp på bløtbunn, hvor transekt T2 sluttet, og førte oppover skråningen mot 

sørøst. Helningen var relativ bratt, med fjellvegg og steinskråning avbrutt av sedimenthyller, delvis 

med blandingsbunn. Det ble registrert en stor koloni av sjøbusk på 67 m dyp, men ingen andre 

korallfunn. Ellers var det vanlig fauna, men det var relativt lite påvekst på de bratteste fjellpartiene. 

 

Transekt T12 (66-120 m dyp) 

Transektet startet på relativt flat finkornet bløtbunn på rundt 120 m dyp, hvor det var tallrike sjøkreps-

hol og enkelte sjøfjær, sannsynligvis stor piperenser (Funiculina quadrangularis). Etter hvert var det 

flere mindre områder med stein og steinblokker på bløtbunnen, med rik påvekst av diverse svamper og 

sjøanemoner. Fra 115 m dyp oppover ble skråningen brattere og hardbunn dominerte, med noen 

fjellhyller dekket med sediment. Transektet ble avsluttet på 65 m dyp på bratt fjellvegg. Det var ingen 

korallforekomster langs transektet. 

 

Naturmangfold på sjøbunn rundt planlagt utslippspunkt 

Utslippspunktet er planlagt på ca. 50 m dyp på bunnen av en nokså bratt skråning som går over i en 

langstrakt flate eller egentlig traktformet renne, som fører mot det dype bassenget i Ålfjorden. Rundt 

500 m fra planlagt utslippspunkt danner flere knauser en slags dyp terskel i bunnen av rennen. 

Sjøbunnen i denne rennen er sandbunn med mindre partier av steinbunn. Transekt T7 går langs rennen 

og over deler av terskelområdet. Også de dypeste deler av transekt T6 og T8, som ligger sør for 

utslippspunktet og går fra henholdsvis rundt 38 og 24 m opp mot land, beskrives i følgende avsnitt. 

 

Transekt T7 (63-43 m dyp) 

Transektet førte fra "terskelområdet" i nord på 51 m dyp nedover til bunnen av rennen, som var 

maksimalt 63 m dyp, og så oppover rennen til 43 m dyp. Det var steinbunn og steinblokker med 

påvekst av skorpedannende kalkrødalger og diverse svamper lengst nord langs transektet, mens det var 

bløtbunn med relativt finkornet sediment i bunnen av rennen. På nesten 63 m dyp ble det observert et 

rør som gikk mot sør omtrent langs transektets forløp. Enden av røret ble ikke filmet, dvs. at enden 

sannsynligvis var nordøst for filmet område. På bløtbunn var det mange sjøfjær, mest av artene liten 

piperenser (Virgularia mirabilis) og vanlig sjøfjær (Pennatula phosphorea), samt noen kolonier av 

hanefot (Kophobelemnon stelliferum). Sjøfjærbunn omfattet den sentrale delen av rennen og ble 

dokumentert langs transektet oppover rennen til 43 m dyp. På rundt 34 m dyp var det et lite område (5-

6 m i diameter) med tegn til påvirkning på sjøbunn, med litt svarte og hvite flekker fra bakterievekst 

på sjøbunnen, i nærområdet til et avløps-utslipp (se også beskrivelse av transekt 8). Røråpningen ble 

imidlertid ikke filmet. Det ble observert rødspette og taskekrabbe i dette området, hvor det også var 

små hauger med rester av stortare og sukkertare på sjøbunnen. Sjøfjærbunnen fortsatte imidlertid 

oppover bakken fra det påvirkete området.   
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Transekt T8 (dypeste del, 20-38 m dyp) 

Den dypeste delen av transektet gikk fra 38 m dyp oppover, over bløtbunn med slak skråning. I starten 

av transektet og opp mot 36 m dyp var det et område hvor sandbunnen var dekket med et tynt lag av 

brunt organisk materiale, som var nokså finpartikulært. Det var mange hvite, disk-formete 

foraminiferer på sedimentoverflaten og sjøstjernen korstroll og en ikke nærmere identifisert art av 

flyndre var vanlig. Fra 36 m dyp oppover var sedimentoverflaten lys og uten brunt belegg. Trolig 

kommer den synlige påvirkningen på sedimentoverflaten fra et avløp. Det ble filmet tre avløpsrør på 

34 m dyp, hvor ett rør sluttet noen meter fra krysningen, mens to rør gikk lengre ned. Enden av røret 

var montert slikt at det lå rundt 1 m over sedimentoverflaten og det kunne observeres partikulært 

materiale som kom ut røret sammen med utslippsvannet. Et av de tre rørene var sannsynligvis røret 

som en kjørte langs under filming av transekt T7. Sedimentet hadde ikke det brune topplaget direkte 

under avløpsrøret og lengre oppover den flate skråningen. Det ble observert taskekrabbe og flere 

flyndrer. 

 

 

Figur 14. Bilder av bunnforhold og artsforekomster rundt planlagt utslippspunkt ved Trovåg. A: 

Sjøfjærbunn med liten piperenser, 43 m dyp, transekt T7.  B: Svamp og skorpedannende kalkrødalger 

på steinbunn, 57 m dyp, transekt T7. C: Taskekrabbe på sandbunn med brunt topplag, 37 m dyp, 

transekt T8. D: Avløpsrør med åpning på 34 m dyp, transekt T8. E: Sandbunn på 24 m dyp med spor 

etter gravende fauna og tarerester, transekt T6. F: Grusbunn med skjellrester på 25 m dyp, transekt 

T6. 

  



 

Rådgivende Biologer AS 26 Rapport 3661 

Transekt T6 (dypeste del, 25-20 m dyp) 

Sjøbunnen langs den dypeste delen av transektet, som startet i nord nærmest planlagt utslipp, var først 

sandbunn med mye skjellrester og grus på overflaten, som gikk over i sandbunn med nokså finkornet 

sand. På grus og skjellrester var det sjøpunger og andre fastsittende filtrerende organismer, som 

rørmark, samt skorpedannende kalkrødalger. På sandbunn var det mindre fauna på overflaten, men det 

ble observert kamsjøstjerne (Astropecten irregularis), gravende sjøanemoner og mange små hauger og 

spor etter gravende organismer. Det var rester etter stortare og sukkertare på sjøbunnen. 

 

Naturmangfold på grunn sjøbunn 

Sjøbunnen i grunne områder som ble kartlagt i Trovågen, ytre deler av Haraldseidvågen og i 

Toranesvika var det mest sand- og blandingsbunn med algesamfunn, som inkluderte forekomst av 

spredt sukkertare og stortare. Det var generelt vanlige arter som ble observert, som korstroll (Asterias 

rubens), solstjerne (Solaster endeca), taskekrabbe, diverse sjøpunger, kalkrørmark og sjøanemoner, 

samt flere leppefisk-arter. Skorpedannende kalkrødalger var vanlig på stein og større skjellrester. Det 

var ingen rester av ålegras i noen av områdene. 

 

 

Figur 15. Bilder av spesielle artsforekomster på grunn sjøbunn ved Trovåg. A: Trådformete og andre 

små alger og sukkertareblad på skjellsandbunn, 11 m dyp, transekt T4. B: Stortare og sukkertare på 

10 m dyp, transekt T5. C: Rødhånd eller krusblekke med påvekst av trådformete alger på 

skjellsandbunn, 11 m dyp, transekt T6. D: Blandingsbunn med skjellrester og litt stortare på 19 m dyp, 

transekt T6. E: Stortare og rødhånd på blandingsbunn, 19 m dyp, transekt T8. F: Stortare på 

sandbunn, 14 m dyp, transekt T8. 
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Transekt T4 (29-8 m dyp) 

Det ble dokumentert steinbunn med slak skråning i starten av transektet, som gikk over i en langstrakt 

sandflate innover Trovågen, med varierende andel stein og grus på rundt 20 m dyp. Her var det mange 

skjellrester av nokså store muslinger, som kuskjell (Arctica islandica) og hjerteskjell (Cerastoderma 

sp. og lignende). Det ble filmet flere krabbeteiner på sjøbunnen. Etter hvert ble helningen litt brattere 

og det var steinbunn med en del tarerester og små stortareplanter på stein, på rundt 18-14 m dyp. Fra 

14 m oppover mot stranden i Trovågen dominerte sandbunn, som var dekket med små alger, mest 

diverse rødalger, samt rester av sukkertare. 

 

Transekt T5 (20-10 m dyp) 

Bunnforholdet i Toranesvika var relativt likt som langs transekt T4, med blandingsbunn og sand under 

14 m dyp, men det var mye hardbunn i siste avsnittet av transektet, på 14-10 m dyp, samt en liten 

sandflate. Det var spredt forekomst av stortare fra rundt 18 m oppover, og det var flekkvis noe tettere 

forekomster med små stortareplanter på fjell og stein på 14-10 m dyp. Rødnebb (Labrus mixtus) var en 

vanlig leppefiskart langs hele transektet. Sukkertare forekom svært spredt på rundt 10 m dyp, men en 

kan anta at det er et belte med sukkertare langs land i Toranesvika og rundt holmene utenfor vika. 

 

Transekt T6 (grunneste del, 20-11 m dyp) 

I den vestlige ytterste delen av Haraldseidvågen var det også her flekkvis forekomster av stortare og 

litt sukkertare på blandingsbunn med sand og småstein. Rødnebb var en vanlig art og det ble observert 

en liten stim av torsk (Gadus morhua) med rund 10 individer. Fra 15 m dyp oppover var bløtbunnen 

dekket med alger, mest rødalger, og tangkutling (Gobiusculus flavescens) var en svært vanlig art. 

 

Transekt T8 (grunneste del, 20-13 m dyp) 

Sjøbunnen langs transektet var først blandingsbunn med mange skjellrester og sjøpunger, som på rundt 

18 m dyp gikk over i sandbunn med enkelte steinblokker, før det igjen var mer grus og småstein, samt 

enkelte steinblokker, fra rundt 14 m dyp oppover. Stortare forekom spredt og plantene var nokså små. 

Det ble observert rødalgen rødhånd (Callophyllis laciniata), langpigget sjøpinnsvin (Gracilechinus 

acutus), tarmsjøpung (Ciona intestinalis) i flere grupper på rørledning og steinblokk, og noen 

sukkertare-rester. Langs den innerste og grunneste delen av transektet var det finkornet bløtbunn med 

mange skjellrester. 
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NULLALTERNATIVET 

Nullalternativet omfatter videre drift på lokaliteten uten å øke produksjonsrammen, og 

sammenligningsåret er satt to år fram i tid som antatt minstetid for utvidelsen (april 2024). Videre drift 

vil si at nåværende påvirkning vil fortsette. Sist resipientundersøkelse viste påvirkning fra driften i 

umiddelbar nærhet til utslippspunktet, og mindre påvirkning på stasjoner utover i resipienten. I 

området hvor utslippspunktet tidligere var plassert viste samme undersøkelse en bedring i tilstand. Det 

er ikke kjent at det er andre planlagte tiltak innenfor influensområdet til Trovåg foruten den godkjente 

detaljreguleringen med bl.a. utfylling i sjø. Detaljreguleringen vil ikke føre til negativ påvirkning 

lengre ut i resipienten, som økte tilførsler av organiske partikler eller næringssalter, men vil lokalt føre 

til arealbeslag av naturområder i sjø. Det er ellers ikke forventet økt forringing av naturmangfoldet 

eller naturressurser utover det som er dagens situasjon innenfor sammenligningsperioden.  

 

KLIMAENDRINGER 

På nettsiden Norsk klimaservicesenter er det gitt ventede fylkesvise klimaprofiler. Settefiskanlegget 

ved Trovåg ligger i Rogaland fylke. For Rogaland, innen året 2100, er det ventet vesentlig økning i 

nedbør som vil gi mer avrenning til sjø, i tillegg til varmere klima med en beregnet 

middeltemperaturøkning på 3,5 ° C. 

 

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

og mer ekstremvær. Mer ekstremvær vil kunne medføre økte tilførsler av organisk materiale fra land, 

mens økt temperatur vil kunne føre til sjeldnere utskiftning av bunnvann i tersklete fjorder. Samlet vil 

det kunne endre næringsgrunnlag og oksygeninnhold i bunnvannet. Økte havtemperaturer, endret 

avrenning fra land og forsuring, vil kunne påvirke artssammensetning av både flora og fauna fra 

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

ålegraseng, større tareskogforekomster, sukkertareskog og bløtbunnsområder i strandsonen, er mer 

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

korallrev. Det er ikke forventet at klimaendringer vil påvirke noen av naturverdiene som er registrert i 

influensområdet i en såpass kort sammenligningsperiode. 
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

VERNEOMRÅDER OG OMRÅDER MED BÅNDLEGGING 

Det er ingen marine naturvernområder registrert innenfor influensområdet til Trovåg og temaet blir 

ikke omtalt videre i rapporten. 

 

NATURTYPER 

Det er ingen registreringer av viktige naturtyper i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase innenfor 

influensområdet. I kartløsningen Temakart Rogaland, som er en egen karttjeneste for Statsforvalteren i 

Rogaland, er det innenfor influensområdet flere avgrensinger av naturtypen ålegraseng (I11), som er 

modellert av NIVA (figur 16). Fra ROV-kartleggingen ble det ikke funnet ålegras i Trovågen, ytre 

Haraldseidvågen og Toranesvika, hvor det er modellert forekomster. Det var ikke mulig å komme seg 

inn i indre deler av Haraldseidvågen, hvor det er modellert forekomst av ålegraseng, og det er derfor 

ikke bekreftet om det er ålegraseng her. Det foreligger ikke ytterligere informasjon i Temakart 

Rogaland om tidspunkt, verdikategorisering, verifisering i felt eller henvisning til litteratur fra NIVA 

angående avgrensingene av ålegras i influensområdet. På bakgrunn av er ikke ålegrasengene 

verdivurdert. 

 

Naturtypen korallrev er oppført som nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper (Buhl-Mortensen 

20181). Etter Artsdatabanken sin beskrivelse av naturtypen M6 korallrev er døde steinkoraller også 

inkludert i naturtypen, og danner habitat for andre arter. Norsk rødliste for naturtyper sin beskrivelse 

av hardbunnskorallskog inkluderer også hornkorallene risengrynkorall, sjøtre (NT) og sjøbusk i 

naturtypen korallrev (Buhl-Mortensen 20182). Fra ROV kartleggingen er det avgrenset to delområder 

for korallrev (delområde 1 - Trovåg sør og delområde 2 - Trovåg nord) basert på registreringer av dødt 

korallrev av øyekorall, noe sikksakk-korall over et større område nord for utslippspunktet, helt i 

ytterkant av influensområdet, og artsregistreringene av sjøbusk og sjøtre (figur 16). I delområde 

Trovåg sør ble det registrert rester av korallrev og korallgrus, mens i delområdet Trovåg nord ble det 

registrert områder med rester av dødt korallrev og korallgrus. Det ble også registrert flere 

enkeltstående kolonier av sjøbusk ved transekt T10, enkelte små kolonier spredt over transekt T11 og 

en stor koloni ved transekt T3. I tillegg ble det registrert 5-6 korallkolonier av sjøtre (NT) på transekt 

T1, flere små grupper med små kolonier pluss en stor koloni på transekt T10 og en stor koloni på 

transekt T11 (figur 17). Delområde Trovåg sør er, basert på størrelser og tilstand på 

korallforekomstene, vurdert å ha middels verdi (figur 18). Tilsvarende er delområde Trovåg nord 

vurdert å ha middels verdi (figur 18).  

 

Det ble også registrert sjøfjær, av artene liten piperenser, vanlig sjøfjær og hanefot over et område på 

53 daa, på transekt T7 like ved utslippspunktet, under ROV-kartleggingen. På bakgrunn av disse 

funnene er det avgrenset et eget delområde, Vest for Trovåg (3), for naturtypen sjøfjærbunn (figur 16). 

På OSPAR sin liste over arter eller habitater som anses truede og/eller har nedgående trend er 

naturtypen sjøfjær og gravende megafauna listet i region II (Nordsjøen) (OSPAR 2008), hvor Trovåg 

er lokalisert. Sjøfjærbunn finnes ofte på mudderbunn på dyp fra 15-200 m eller mer, ofte i skjermede 

områder enten i fjorder eller på dypere vann ute på kontinentalsokkelen. Habitatet er komplekst, og 

gravende megafauna tilfører oksygen dypt i sedimentet og bidrar til høyere diversitet av makrofauna 

(OPSAR 2010). Kunnskapsgrunnlaget for naturtypen er mangelfull i Norge. På bakgrunn av at 

habitatet er sårbart, truet og nedadgående vurderes delområdet Vest for Trovåg å ha middels verdi 

(figur 18). 
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Figur 16. Naturtyper ved Trovåg. 

 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

I artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/) er det registrert totalt 80 individer av rastende gråmåke 

(sårbar, VU) ved en anledning i 2016 innerst i Haraldseidvågen. Det kan antas at arten bruker området 

også ellers periodevis for næringssøk og som hvileplass. Det har også blitt registrert en observasjon av 

næringssøkende storskarv (nær truet, NT) på samme lokasjon i 2016 (figur 17). Det er ikke avgrenset 

eget funksjonsområde for artene basert på enkeltobservasjoner. Det er i tillegg registrert eldre 

artsobservasjoner i artskart, tilbake til slutten av 70-tallet/starten av 80-tallet, av kritisk truet, CR), 

makrellterne (sterkt truet, EN), fiskemåke (VU), gråmåke (VU), tjeld (NT) og rødstilk (NT). Det er 

ikke avgrenset funksjonsområde for artsobservasjoner så langt tilbake i tid.  

 

Statsforvalteren har gjennom Temakart i Rogaland, pekt på et mulig sårbart område avgrenset som 

våtmark/leveområde for sjøfugl mellom Toranesvika og Nappholmen (figur 17). Statsforvalteren i 

Rogaland skriver i utslippstillatelsen for Trovåg at «Nappholmen er yngelområde for vadefugl, 

måkefugl og alkefugl.». Det foreligger ingen ytterligere informasjon i Temakart Rogaland om 

området, og området er ikke registrert i Naturbase. Det er heller ikke registrert artsobservasjoner av 

https://artskart.artsdatabanken.no/
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fugl innenfor dette området i Naturbase eller artskart. Basert på flyfoto fra flere år (norgeibilder.no) er 

det tydelig at det ikke finnes større bløtbunnsområder i strandsonen/våtmark i området, spesielt ikke 

på Nappholmen, hvor det stort sett er hardbunnsfjære. Nappholmen og holmen Tviløypa er prinsipielt 

et godt habitat for måker, tjeld og terner, og det kan ikke utelukkes at det er noen par der som hekker. 

Dette er imidlertid ikke bekreftet ved observasjoner. Det er ikke registrert hyppige observasjoner for 

hekking eller overvintring av sjøfugl i området og derfor blir det ikke avgrenset funksjonsområde for 

sjøfugl. Sjøfuglforekomster i influensområdet inngår funksjonsområde for vanlige arter. 

 

Naturområder med vanlige arter, og deres funksjonsområder, som ikke er påvirket av tekniske inngrep 

eller fremmedarter (delområde 4, figur 18), har noe verdi. Registreringer av ulike fuglearter inngår i 

naturområdene. 

 

 

Figur 17. Artsregistreringer fra ROV-kartlegging 2021 (sjøbusk og sjøtre) og fra artskart. Korallfunn 

av sjøbusk og sjøtre ved transekt T1, T3, T10 og T11 er innfelt i figuren til venstre.  
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OPPSUMMERING VERDIER NATURMANGFOLD 

Verdiene for naturmangfold er knyttet de to korallområdene nord i influensområdet, Trovåg Sør og 

Trovåg nord, med middels verdi, og til delområdet Vest for Trovåg, også med middels verdi. I tillegg 

har øvrige naturområder (delområde 4) har noe verdi (tabell 8, figur 18). 

Tabell 8. Oversikt over delområder og verdier innenfor deltema naturmangfold i influensområdet til 

Trovåg settefiskanlegg. 

Fagtema Delområde Type Størrelse Avstand Verdi 

Natur-

mangfold 

1 Trovåg sør Korallrev 43,3 daa 1350 m Middels 

2 Trovåg nord Korallrev 27,3 daa 1700 m Middels 

3 Vest for Trovåg Sjøfjærbunn 53 daa 0 m Middels 

 4  Nærområdet generelt Vanlige arter inkl. funk. omr. - - Noe 

 

 

Figur 18. Verdikart for delområder innen marint naturmangfold; korallrev (1 & 2), sjøfjærbunn (3) 

og vanlige arter og deres funksjonsområder (4). 
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NATURRESSURSER 

FISKERI 

I Fiskeridirektoratets karttjeneste eksisterer det flere fiskeplasser for aktive redskaper som faller inn 

under influensområdet til Trovåg. Det eksisterer både aktiv fiskeplass som benyttes som rekefelt og 

aktiv fiskeplass som benyttes til annet yrkes-, fritids-, og/eller turistfiske. Data om fiskeplassene blir 

samlet inn av Fiskeridirektoratet basert på intervju med fiskere. Fiskeplassen Aalfjordbotn (delområde 

A, figur 19) er lokalisert innerst i Ålfjorden og strekker seg fra Ålfjordbotn i sørvest og utover forbi 

Trovåg. Aalfjordbotn brukes til notfiske etter makrell i perioden mai til september, snurpenotfiske med 

lys etter sild i perioden februar til april og etter sei i perioden januar til desember. Det bemerkes på 

Fiskeridirektoratets side at feltet er mye brukt av 20 ulike fartøy, og utgjør et viktig område for 

lysfiske i Ålfjordbotn. Med bakgrunn i regional bruk vurderes Aalfjordbotn å ha stor verdi etter 

Statens vegvesens håndbok V712-2018 – oppdatert 2021 (figur 21). Rekefeltet Aalfjorden (delområde 

B, figur 19) strekker seg fra om lag Trovåg og utover i Ålfjorden. Aalfjorden benyttes av reketrålere 

for fiske etter reker i perioden januar til desember. Det bemerkes på Fiskeridirektoratets side at 

rekefeltet benyttes i hovedsak av reketrålere fra Bømlo og Kvinnherad kommune. Med bakgrunn i 

regional bruk av fiskeplassen vurderes Aalfjorden å ha stor verdi (figur 21).  

 

 

Figur 19. Naturressurser ved Trovåg illustrert ved aktive fiskeplasser (delområde A og B). 

Det er også registrert en fiskeplass for passive fiskeredskaper, Ålfjordbotnen (delområde C, figur 20), 

som overlapper fullstendig med delområde A, Aalfjordbotn. Delområde C benyttes av kystfiskere fra 
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Hardangerfjordregionen, men også til turist- og fritidsfiske i sommerhalvåret. Det blir fisket etter sei, 

lyr og hyse med garn og etter krabber ved brukt av teiner. Fiskeplassen ble tidligere brukt til fiske etter 

torsk og ål, men på grunn av sterk tilbakegang av artene er fiske redusert. Med bakgrunn i regional 

bruk vurderes Ålfjordbotnen å ha stor verdi. 

 

 

Figur 20. Naturressurser ved Trovåg illustrert ved passive fiskeplasser (delområde C). 

OPPSUMMERING AV VERDIER NATURRESSURSER 

Verdiene for naturressurser er knyttet til fiskeplassene for aktive redskaper Aalfjordbotn (delområde 

A) med stor verdi og Aafjorden (delområde B) med stor verdi (tabell 9 & figur 21). Fiskeplass for 

passiv redskap Ålfjordbotnen (delområde C) er vurdert å ha stor verdi. 

Tabell 9. Oversikt over registrerte delområder og verdier innenfor deltema naturressurser i 

utredningsområdet. 

 

Fagtema Delområde Type Størrelse Avstand Verdi 

Natur-

ressurser 

A Aalfjordbotn Fiskeplass aktiv redskap 11,8 daa 105 m Stor 

B Alfjorden Fiskeplass aktiv redskap 5,61 daa 550 m Stor 

 C Ålfjordbotnen Fiskeplass passivt redskap 11,8 daa 105 m Stor 
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Figur 21. Verdikart for aktive fiskeplasser ved Trovåg settefiskanlegg. 
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

GENERELT OM PÅVIRKNINGER 

Nedenfor er det listet opp mulige påvirkningsfaktorer i forbindelse med drift av oppdrettsanlegg. Det 

er bare driftsfasen som er omhandlet her, mens påvirkning i anleggsfasen er vurdert i eget kapittel.  

 

STØY 

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

i yngleperioden være negativt. 

 

ORGANISK BELASTING 

Sediment og bunnfauna 

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

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

åpne merder. Avhengig av produksjonsstørrelse kan resulterende mengde finpartikulært organisk 

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

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

sjøbunnen. 

 

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

oppdrett er, er i stor grad avhengig av lokale strømforhold. Lokal ansamling av organisk materiale vil 

føre til at kun svært spesialiserte arter kan overleve. Bunnfauna kan imidlertid tilpasse seg moderate 

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

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

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

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

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

områder som i utgangspunktet er næringsfattig, som dype fjordbassenger.  

 

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

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

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

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

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

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

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

korallskogbunn minker i størrelse. Også sjøfjær kan bli stresset av økt sedimentering av organiske 

partikler, siden koloniene må bruke mer energi for å rense seg fra partikler. Konkrete effekter er 

imidlertid ikke nærmere undersøkt. 

 

Lokale fiskebestander 

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

bunnfisk som utnytter bunndyr som næringskilde. Diffuse organiske tilførsler på sjøbunnen kan 

dermed indirekte ha en positiv påvirkning på fiskefelt. 

 

Fjæresamfunn 

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

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

metabolisme blir det imidlertid dannet uorganiske forbindelser av nitrogen og fosfor som blir skilt ut 
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gjennom nyrer og gjeller. Disse næringssaltene foreligger løst i avløpsvannet og utslippsmengden er 

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

begrenset til nærområdet rundt utslippet, men kan, avhengig av utslippsmengde og strømforhold, ha en 

negativ påvirkning på naturtyper i en avstand på flere kilometer. For tareskog med stortare regnes 

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

sukkertareskog og ålegrasenger kan være mer utsatte. 

 

KJEMISK BELASTNING 

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

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

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

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

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

 

PÅVIRKNING 

Tiltaket vil medføre mer enn dobling i produksjonen ved settefiskanlegget, og ved å benytte 

tilsvarende renseteknologi ved nytt anlegg som ved dagen anlegg, forventes en tilsvarende økning i 

utslippene av organiske partikler og næringssalter.. I tillegg skal traséen på både inntaks- og 

utløpsledning endres, hvor inntaksledningen skal forlenges nordover noe øst for dagens trasé til dypere 

vannlag, og utløpsledningen skal legges i motsatt retning med utslippspunktet på samme punkt som i 

dag (figur 2). Det forventes ikke at økte dimensjoner på rørene vil ha betydning for naturmangfoldet 

eller fiskeriressurser, da økningen innebærer 24,5 cm ekstra beslag på bunnområdene, og endringene 

er ikke omtalt videre. 

 

NATURMANGFOLD 

Naturtyper 

Naturtypen korallrev (delområde 1 og 2), forventes ikke å påvirkes av tiltaket. Delområdene ligger 

hhv. 1350 m og 1700 m fra utslippspunktet. Økte tilførsler av næringssalter, samt endring i trasé på 

ledningsnettet til og fra anlegget, vurderes ikke å ha noen betydning for korallrevene. Trolig vil også 

lite organisk materiale fra utslippet nå frem til delområdene ettersom hovedstrømretningen går innover 

Haraldseidvågen, men en kan ikke utelukke at noe organisk materiale kan finne veien med strømmen 

gjennom rennen nord for utslippspunktet. Det vurderes at tiltaket vil føre til ubetydelig endring for 

Trovåg sør og Trovåg nord. 

 

Naturtypen sjøfjærbunn, delområde 3 – Vest for Trovåg, forventes å påvirkes av tiltaket. Ifølge 

OPSAR (2010) er hovedtrusselen mot naturtypen aktiviteter som fysisk forstyrrer sjøbunnen slik som 

marin forurensing gjennom økt tilførsel av organisk forbindelser, bunnfiske og økte 

bunnvanntemperaturer. Sjøfjærbunnen ligger plassert i nærområdet til utslippspunktet, og tiltaket 

innebærer mer enn dobling i utslipp av organisk karbon (TOC). Endring i trase på utløpsledning vil 

føre til noe arealbeslag innenfor den avgrensede sjøfjærbunnen, men arealbeslaget er lite og er vurdert 

å ha liten betydning for delområdet. Samtidig vil ny trasé føre til at åpningen på rørledningen ligger 

vendt mot sør i stedet for dagens nordlig-vendte utslippsretning. Et sørvendt utløp vil medføre at en 

større andel av organiske partikler vil spres sørsørøstover i sjøfjærbunnområdet inn mot 

Haraldseidvågen, som også er den dominerende strømretningen i de dypere vannlagene, og dermed 

potensielt føre til en større oppsamling av organiske partikler i sørlige del av sjøfjærområdet. Det var 

kun et lite område innenfor sjøfjærbunnen som viste tegn til påvirkning, trolig fra en kommunal 

avløpsledning i området. Det er vurdert at tiltaket vil føre til forringelse av delområde Vest for 

Trovåg, og da spesielt i de sørlige delene av delområdet. 
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Arter inkludert økologiske funksjonsområder 

Økt organisk belastning vil kunne gi større endringer i bunnsamfunn som allerede er påvirket av 

driften ved lokaliteten, slik som i et lite område rundt en kommunal avløpsledning, men vil også kunne 

medføre endring i bunnsamfunn som i dag ikke er påvirket av driften. I vågen hvor utslippspunktet er 

plassert består bunnen av steinbunn og steinblokker nord for utslippspunktet, mens det resterende 

området er dominert av bløtbunn med finkornet sediment. Generelt er hardbunnsamfunn mer sensitive 

for endring i tilførsler av organisk materiale enn fauna som lever i og på sediment (bløtbunnsamfunn). 

Dette skyldes at organismene som finnes på bløtbunn, med unntak av bløtkoraller og sjøfjær, har 

høyere toleranse for organiske tilførsler.  

 

Det ble observert et lite område med tegn for påvirkning på sjøbunn under ROV-kartleggingen, i 

nærhet til en kommunal avløpsledning, og denne eller en kombinasjon av denne samt utslipp fra 

Trovåg kan være årsaken til at bunnen fremstår mer påvirket i dette området. Basert på tidligere 

resipientundersøkelser ved Trovåg, som viser betydelig belasting på bunnfauna i området rundt 

utslippspunktet, er det vurdert at en økning av organiske partikler kan medføre noe forringelse for 

bunnområder som allerede er påvirket av driften og forringelse for bunnområder som ikke er påvirket 

av driften, i en radius på maksimalt 200 m fra utslippspunktet. Det vurderes som lite sannsynlig at 

organiske partikler vil føres over terskelen og inn i Haraldseidvågen. Det er også vurdert at arealbeslag 

av rørledninger vil ha liten betydning for bunnområdene innenfor influensområdet. 

 

Tilførsler av næringssaltene nitrogen og fosfor kan bidra til økt tilvekst for opportunistiske makroalger 

i makroalgesamfunn langs land ned til 25 m dyp, som blant annet er viktige oppvekstområder for torsk 

og andre fiskeslag. En aktuell studie i Oslofjorden viser tydelige sammenheng mellom økende utslipp 

fra kloakk, industri og landbruk og endringer i makroalgesamfunn (Staalstrøm mfl. 2021), samtidig 

som et nylig publisert studie av fjæresonesamfunn i nærhet til åpne oppdrettsanlegg i sjø rundt Bergen 

indikerer at faunasammensetningen påvirkes av økte tilførsler av oppløst uorganisk nitrogen fra 

oppdrettsvirksomhet, mens algesamfunn ikke påvirkes. Mulig forklaring på dette er at beitende fauna 

beiter på opportunistiske alger som kommer til når næringstilførselen øker, og dermed hindrer dem fra 

å etableres. Studien foregikk kun over en sesong med maksimal produksjon på nærliggende anlegg. 

Det konkluderes med at mer forskning er nødvendig (Lynge 2021). Strandsoneundersøkelser ved 

Trovåg viser høy dekningsgrad av grønnalger ved stasjonen nærmeste utslippspunkt (Slettebø 2021), 

noe som kan indikere økt tilførsel av næringssalter eller ferskvann. Modelleringer av innlagringsdypet 

indikerer variasjon gjennom året, med gjennomslag av utslippsvann til overflaten både i vinter- og 

høstmåneder. Strømmålinger ved utslippspunktet viser dominerende strømretning østover ved 15 m 

dyp, og sørsørøst i dypere vannlag. Både modellering, strømmålinger og strandsoneundersøkelser 

indikerer at makroalgesamfunn langs land innenfor influensområdet kan bli påvirket av økt tilførsel av 

næringssalter i vannsøylen. Konsentrasjonen av næringssalter er høyest i området rundt utslippet, og 

områder langs land innenfor influensområdet vil oppleve fra 400x til over 1000x fortynning av 

utslippsvannet (figur 9). Oppsummert vil makroalgesamfunn langs land vil dermed oppleve noe økt 

påvirkning som følge av tiltaket, spesielt i området nærmest anlegget, og tiltaket vurderes å medføre 

noe forringelse for makroalgesamfunn.  

 

Det er lite sannsynlig at tiltaket vil påvirke rødlistede fuglearter innenfor influensområdet. 

 

Samlet vil tiltaket kunne medføre noe forringelse for naturområder med vanlige arter og deres 

funksjonsområder (delområde 4), og da spesielt i naturområder med kort avstand til utslippspunktet og 

lavere grad av forringelse i naturområder med lengre avstand til utslippspunktet. 
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NATURRESSURSER 

Fiskeri 

Den aktive fiskeplassen Aalfjordbotn (delområde A) overlapper med store deler av influensområdet til 

tiltaket ved Trovåg, men kun en liten del av området overlapper med området rundt utslippspunktet 

som vil oppleve størst påvirkning. I dette området ser vi allerede, basert på tidligere 

miljøundersøkelser, at bløtbunnsfauna er endret, noe som igjen kan endre eller allerede har ført til 

endring i næringsgrunnlaget for fisk, men fisk vil også flytte på seg og oppsøke føde andre plasser. 

Siden utslippsvannet ikke vil inneholde fôrpellets eller grove partikler vil bunnfisk og arter som sei, 

som typisk samler seg ved åpne oppdrettsanlegg for å forsyne seg av rester, ikke ta opp organisk 

materiale direkte. Endringer i økosystemet kan føre til negative virkninger på fiskefauna, men ettersom 

det er et så lite område av fiskeplassen som vil bli berørt av tiltaket vurderes det at tiltaket vil medføre 

ubetydelig endring for Aalfjordbotn. Tilsvarende vurderinger er gjort for den passive fiskeplassen 

Ålfjordbotnen (delområde C), som overlapper fullstendig med Aalfjordbotn (delområde A). 

 

Den aktive fiskeplassen med rekefeltet Aalfjorden (delområde B) overlapper i mindre grad med 

influensområdet, og ikke i det hele tatt rundt utslippspunktet hvor det er ventet størst belastning. Det 

vurderes at tiltaket vil medføre ubetydelig endring for Aalfjorden (delområde A). 

 

SAMLEDE VIRKNINGER 

FREMTIDIGE TILTAK 

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

organiske tilførsler eller tilførsler av næringssalter. 

 

Det er vedtatt en detaljregulering for Trovåg settefiskanlegg den 15.12.2020 som innebærer utviding 

av det eksiterende landbaserte settefiskanlegget med åtte nye haller fordelt på fire bygg, endring i 

strandlinje og utfylling i sjø og ny tilkomstvei til anlegget. Utfylling i sjø i forbindelse med dette 

arbeidet vil bidra til at berørte bunnområder for fyllmasser og makroalgesamfunn langs land i det 

berørte området vil gå tapt, samt at det vil oppstå økt sedimentering av partikler i den perioden 

utfyllingsarbeidet pågår. 

 

SAMLET BELASTNING 

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

vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10. 

 

Vannforekomsten Ålfjorden (ID: 0260020100-C) er ifølge www.vann-nett.no klassifisert som en 

beskyttet fjord i økoregion Nordsjøen sør med god økologisk tilstand på grunnlag av det biologiske 

kvalitetselementet bunnfauna. Påvirkningskilder til fjorden er avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett, 

samt punktutslipp fra søppelfyllinger. Nærmeste matfisklokalitet til Trovåg er Stualand (lok nr. 26235) 

ca. 8 km nord for Trovåg. Det ligger også to matfiskanlegg ved utløpet av Ålfjorden; Raunevågen 

(lok. nr. 13867) med en MTB på 3120 tonn ca. 13 km fra Trovåg og Loddetå (lok nr. 28996) med en 

MTB på 2340 tonn ca. 17 km fra Trovåg. Inne i Ålfjordbotn ligger settefiskanlegget Fjon (lok. nr. 

10060) med en produksjonsramme på 20 millioner smolt. Av oppdrettslokalitetene i Ålfjorden, er det 

bare settefiskanlegget Fjon som er adskilt fra de resterende anleggene ved terskel. Fjon settefiskanlegg 

bidrar trolig med lite organisk belastning i resten av Ålfjorden basert på plasseringen innenfor 

terskelen, som i stor grad vil hindre spredning av organiske partikler videre utover i fjorden. Ålfjorden 

er på sitt dypeste utenfor lokalitet Raunevågen og Loddetå med dyp på over 450 m. Alle de 

eksisterende oppdrettsanleggene i Ålfjorden bidrar til den samlede belastningen på fjorden, sammen 

med avrenning fra land og de to kommunale avløpsanleggene Vikebygd (200 pe) og Haraldseidvågen 

(40 pe). 

 

http://www.vann-nett.no/
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KONSEKVENS PER MILJØTEMA 

NATURMANGFOLD 

For delområdene Trovåg sør (1) og Trovåg nord (2) vil middels verdi og ubetydelig endring gi 

konsekvensgrad ubetydelig miljøskade (0) (tabell 10). For delområdet Vest for Trovåg (3) vil middels 

verdi og forringelse gi konsekvensgrad betydelig miljøskade (--). For delområdet Nærområdet 

generelt (4) vil noe verdi og noe forringelse gi konsekvensgrad noe miljøskade (-) (tabell 10). 

Tabell 10. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturmangfold 

Vurderinger Delområde 0-alt. Konsekvens 

Konsekvens 

for 

delområder 

1 Trovåg sør 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

2 Trovåg nord 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

3 Vest for Trovåg 0 Betydelig miljøskade (--) 

4 Nærområdet generelt 0 Noe miljøskade (-) 

Avveininger 

Begrunnelse for 

vektlegging 
  

Sjøfjærbunnen utenfor utslippspunktet vektlegges 

ettersom den er plassert i det området av influensområdet 

med størst organisk påvirkning fra utslippet. 

Samlede virkninger   

Det er ikke kjennskap til andre tiltak som vil føre til økt 

belasting med hensyn til organiske tilførsler eller 

tilførsler av næringssalter, men det er forventet økt 

påvirkning i område i forbindelse med utfylling i sjø når 

anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen kommer i 

gang. 

Samlet 

konsekvens 

for miljøtema 

Samlet konsekvens  Middels negativ konsekvens 

Begrunnelse 

 

Delområde med betydelig miljøskade vektlegges, men 

områder med ubetydelig miljøskade dominerer. 

 

NATURRESSURSER 

For delområdene Aalfjordbotn (A), Ålfjorden (B) og Ålfjordbotnen (C) vil stor verdi og ubetydelig 

endring gi konsekvensgrad ubetydelig miljøskade (0) (tabell 11). 

Tabell 11. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturressurser 

Vurderinger Delområde 0-alt. Konsekvens 

Konsekvens 

for 

delområder 

A Aalfjordbotn 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

B Ålfjorden 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

C Ålfjordbotnen 0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Avveininger 

Begrunnelse for 

vektlegging 
  Ingen vektlegging. 

Samlede virkninger   
Det er ikke kjennskap til andre tiltak som vil forringe 

fiskeplassene. 

Samlet 

konsekvens 

for miljøtema 

Samlet konsekvens  Ubetydelig konsekvens 

Begrunnelse 

 

Delområder med ubetydelig miljøskade. 
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING 

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

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

samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, men i noen tilfeller kan det negative omfanget være 

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

periode kan medføre betydelige forstyrrelser i form av økt trafikk, utfylling og grave- og 

sprengningsarbeid. Midlertidige påvirkninger knyttet til tiltaket omhandler opptak og utsett av 

rørledninger for inntak og utløp. 

 

OPPTAK OG UTSETT AV RØRLEDNINGER 

Gamle rørledninger må enten hentes opp, bygges på eller flyttes. I en kort periode kan områdene rundt 

traséene oppleve oppvirvling av sediment og økt sedimentering når disse partiklene igjen vil bunnfelle. 

 

 

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER 

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

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

driftsfasen. 

 

UNNGÅ NEGATIVE VIRKNINGER OG SKADE 

Anleggsarbeidet i forbindelse med opptak av gamle, og utlegging av nye, rørledninger vil føre til lite 

negativ påvirkning på naturverdier og det anses ikke nødvendig med spesielle anbefalinger. I 

driftsfasen vil rensing av utslippsvannet ha mest å si for virkninger på økosystemet i Ålfjorden, dvs. 

negative virkninger vil være lavere med høyere rensegrad. 

 

BEGRENSE VESENTLIGE SKADEVIRKNINGER 

Det anbefales at utslippspunktet legges utenfor sjøfjærområdet, om det vender sørover, for å begrense 

eventuell økt tilførsel av organiske partikler i sørlige del av den avgrensede sjøfjærbunnen.  

 

RESTAURERING OG KOMPENSASJON 

Det vil ikke være aktuelt med restaurerings- eller kompensasjonstiltak i forbindelse med tiltaket. 

 

USIKKERHET 

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

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

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

usikkerhet til. 

 

TILTAKET 

Det er usikkerhet knyttet til nøyaktig plassering av rørledninger. Siden utløpsledningen går gjennom 
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området med sjøfjærbunn, er det knyttet noe usikkerhet til i hvilken grad endring av trasé vil påvirke 

sjøfjærbunnen. 

 

DATAGRUNNLAGET 

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

økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger (jf. Naturmangfoldloven § 8). Naturtyper har blitt 

kartlagt og verdivurdert tidligere (registreringer i Naturbase) og kartlegging med ROV har blitt utført 

for å få en overordnet oversikt over det marine naturmangfoldet og eventuelle forekomster av viktig og 

sårbar natur. ROV-transektene ble plassert for å gi mest mulig representativ vurdering av marint 

naturmangfold, samt områder med høyest potensial for funn av viktig natur i et aktuelt tiltaks- og 

influensområde. Ettersom kartlegging med ROV generelt viser smale korridorer av naturmangfoldet 

på havbunnen, er det en risiko for at arter eller naturtyper blir oversett, spesielt hvis det er få individ av 

arten eller at artene/naturtypene forekommer over små arealer. 

 

Det er knyttet noe usikkerhet til avgrensing av influensområdet, da spredningsmodellen for utslipp av 

næringssalter ved Trovåg tar utgangspunkt i utslippsdata fra dagens produksjon ved anlegget.  

 

I Temakart Rogaland er det markert opp flere avgrensinger av naturtypen ålegraseng. Det er knyttet 

usikkerhet til tilstedeværelse av enkelte av disse, både fordi det ikke var mulig å verifisere i felt siden 

ROVen ikke kunne gå så grunt, men også fordi det ikke ligger i Naturbase eller finnes ytterligere 

informasjon i Temakart. Det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å verifisere om det er 

ålegras i influensområdet.. 

 

Det er knyttet noe usikkerhet til verdivurdering av sjøfjærbunn ettersom naturtypen ikke er inkludert i 

DN-håndbok 19, og dermed foreligger det ikke kriterier for verdivurdering innenfor Norsk system (A-, 

B- eller C-verdi). Naturtypen er heller ikke listet i den norske rødlisten for naturtyper.  

 

Kunnskap om sjøfugl er noe utdatert og mangelfullt. Generelt må man gå ut fra at mangel på 

registrering av artsforekomster ikke nødvendigvis betyr at artene ikke finnes. Statsforvalteren i 

Rogaland har registrert et våtmark/leveområde for fugl som ikke det finnes ytterligere informasjon om. 

Området er dermed ikke verdivurdert. Området er trolig ikke et viktig område for fugl, basert på 

fravær av artsobservasjoner av fugl og ingen større bløtbunnsområder i strandsonen.  

 

Samlet sett er det knyttet noe usikkerhet til datagrunnlaget for naturmangfold. 

 

For naturressurser er det knyttet noe usikkerhet til faktisk bruk av fiskefelt i influensområdet, da noe 

av denne informasjonen er mangelfull. Det er tatt utgangspunkt i regional bruk for alle vurderte 

fiskefelt, men i enkelte tilfeller kan lokal bruk være mer reelt. Vi har valgt konservativ tilnærming til 

bruk og tatt høyde for høyest grad av bruk ut fra foreliggende informasjon på Fiskeridirektoratets 

sider. 

 

FORUTSETNINGER 

I vurdering av påvirkning er det tatt utgangspunkt i modellering av strømforhold, strømmålinger og 

beregnede årlige utslippsmengder basert på planlagt produksjon.  

 

SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER 

Vurderinger omkring organisk påvirkning fra oppdrett vil til en viss grad være skjønnsmessige 

ettersom det er vanskelig å konkretisere effektene av organiske tilførsler. Det er mange faktorer som 

spiller inn på hvor store endringer fra naturtilstanden organiske tilførsler vil kunne medføre; faktorer 

som dyp, strømforhold, hellingsgrad, eksisterende flora og fauna og bunntype vil alle være relevante.  

 



 

Rådgivende Biologer AS 43 Rapport 3661 

REFERANSER 

Artsdatabanken 2018. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Hentet 25.02.2022 fra https://www. 

artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 

Artsdatabanken 2018. Fremmedartslista 2018. Hentet 25.02.2022 fra 

https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018  

Buhl-Mortensen, P. (20181). Korallrev, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

Artsdatabanken, Trondheim. Hentet 25.02.2022 fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/3   

Buhl-Mortensen, P. (20182). Strømpåvirket fastbunn atlantisk vann og øvre sublitoral med dominans 

av hornkoraller, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, 

Trondheim. Hentet 08.04.2022 fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/310. 

Direktoratet for naturforvaltning 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15-2001, 84 

sider. 

Direktoratet for naturforvaltning 2007a. Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk 

mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006 (oppdatert 2007), 254 sider + vedlegg. 

Direktoratet for naturforvaltning 2007b. Kartlegging av marint biologisk mangfold. Direktoratet for 

naturforvaltning, DN-håndbok 19-2007, 51 sider. 

Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013. Veileder 02:2013. Klassifisering av miljøtilstand i vann. 

Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. 

Revidert 2015. 

Direktoratgruppa Vanndirektivet 2018. Veileder 02:2018. Klassifisering av miljøtilstand i vann. 220 

sider. 

Engvik, L. 2018. Modellering av innlagringsdyp for avløpsvannet ved Trovåg Settefisk (loknr. 13637). 

Åkerblå AS, rapport SM-T-00818-Trovåg1118-ver01, 26 sider. 

Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., 

Lindholm, M., Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V., Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes 

påvirkning på naturmangfoldet i Norge - NINA Rapport 1210. 133 s.  

Framstad, E., Bevanger, K., Dervo, B., Endrestøl, A., Olsen, S.L. & Pedersen, H.C. 2018. Faggrunnlag 

for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. NINA Rapport 1598. 

Norsk institutt for naturforskning. 

Haave, M. & Johansen P.O. 2012. Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haugaland Interkommunale 

Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012. Uni Research SAM e-Rapport nr. 

1-2013 

Halvorsen, R, A. Bryn & L. Erikstad 2016. NiN systemkjerne – teori, prinsipper og 

inndelingskriterier. – Natur i Norge, Artikkel 1 (versjon 2.1.0): 1-358 (Artsdatabanken, 

Trondheim; http://www.artsdatabanken.no). 

Havbrukstjenesten (2016). Bløtbunnsfaunaundersøkelse for Trovåg Settefisk. Havbrukstjenesten AS 

34 pp. 

Hektoen, M.M. & Øverland, S.J. 2018. Punktutslippsundersøkelse NS-EN ISO 16665:2014 for 

Trovåg. Åkerbla AS, Rapport nr. MCR-M-18110-Trovåg, 48 sider. 

Henriksen, S. & O. Hilmo (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Husa, V., T. Kutti, E.S. Grefsrud, A.L. Agnalt, Ø. Karlsen, R. Bannister, O. Samuelsen & B.E. 

Grøsvik 2016. Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlistet habitat 

og arter. Havforskningsinstituttet, Rapport fra Havforskningen nr. 8-2016, 51 sider, ISSN 1893-

4536. 

https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://artsdatabanken.no/RLN2018/3
https://artsdatabanken.no/RLN2018/310
http://www.artsdatabanken.no/


 

Rådgivende Biologer AS 44 Rapport 3661 

Kutti, T., K. Nordbø, R. Bannister & V. Husa 2015. Oppdrett kan true korallrev i fjordene. 

Havforskningsrapporten 2015, side 38-40. 

Lynge, O.M. 2021. A Field Study on the Effects of Norwegian Aquaculture Farms on the Intertidal 

Rocky Shore Community. Master Thesis, University of Bergen, Norway. 105 s. 

Mannes, A. & Østebrøt, E. 2019. Punktutslippsundersøkelse NS-EN ISO 16665:2014 for Fjon. 

Åkerblå AS, rapport nr. MCR-M-19117-Fjon, 42 sider. 

Miljødirektoratet 2014. Veileder M98-2013. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 44 

sider 

Miljødirektoratet 2021. Veileder M1941. Konsekvensutredning for klima og miljø. 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/  

Molvær J, Knutzen J, Magnusson J, Rygg B, Skei J, Sørensen J. 1997. Klassifisering av miljøkvalitet i 

fjorder og kystfarvann. Kortversjon. SFT-veiledning nr. 97:03. 36 s. 

OSPAR 2008. OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats. OSPAR Agreement 

2008-06.  

OSPAR Commission, 2010: Background Document for Seapen and Burrowing megafauna 

communities. ISBN 978-1-907390-22-7. Publication Number: 481/2010. 

Resipientanalyse 20131. Strandsoneundersøkelse ved Trovåg settefiskanlegg AS. Vindafjord 

kommune. Resipientanalyse AS, rapport nr. 1080-2013, 18 sider. 

Resipientanalyse 20132. Resipientgranskning MOM-C, lokalitet Stualand, Sveio kommune. 

Resipientanalyse AS, rapport nr. 980-2013. 

Resipientanalyse 2014. Straummåling. NS9425-2. Lokalitet Trovåg. Vindafjord kommune. 

Resipientanalyse AS, rapport nr. 1118-2014, 97 sider. 

Slettebø, D. 2021. Strandsonerapport for Trovåg. Åkerblå AS. Rapportnummer 102405-01-001, 25 

sider. 

Staalstrøm, A., Walday, M., Vogelsang, C., Frigstad, H., Borgersen, G., Albretsen, J. og Naustvoll, L-

J. 2021. Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord. NIVA-

rapport 7639-2021, 214 sider + vedlegg. 

Sørensen, J (red.) 2013. Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang 

og forslag til prioritering. Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr. 49/2013, 316 sider. 

Tverberg, J. & C. Todt 2016. Resipientundersøkelse i Ålfjordbotn 2016, Sveio kommune. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 2241, 22 sider. 

Valiela, I. 1984. Marine Ecological processes. David E. Reichle editor. Springer Verlag. 546 sider. 

Vannportalen.no. Klassifisering av økologisk tilstand i vann. Klassifiseringsveileder 01:2009. 

Vegdirektoratet 2018. Statens vegvesen Håndbok V712 – Konsekvensanalyser. Vegdirektoratet, 247 

sider, ISBN 978-82-7207-718-0. 

Åkerblå AS (2019). Strandsonerapport for Trovåg. Rapportnummer: S-M-00160. 31 sider. 

 

DATABASER OG NETTBASERTE KARTTJENESTER  

Artsdatabanken. Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge: https://artskart.artsdatabanken.no/ 

Fiskeridirektoratet: https://kart.fiskeridir.no  / www.fiskeridir.no  

Fremmedartslista: https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018  

Miljødirektoratet. Naturbase: http://kart.naturbase.no/   

Norge i Bilder, flybilder: https://www.norgeibilder.no/ 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://kart.fiskeridir.no/
http://www.fiskeridir.no/
https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
http://kart.naturbase.no/
https://www.norgeibilder.no/

