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FORORD 

Eide Fjordbruk AS ønsker å undersøke muligheten for å etablere en oppdrettslokalitet ved Midthjell i 
Stad kommune. 
 
Rådgivende Biologer AS har som en del av planleggingsprosessen fått i oppdrag fra Eide Fjordbruk AS 
å kartlegge det marine naturmangfoldet i nærområdet til planlagte anlegg og vurdere naturverdier i 
området. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Eide Fjordbruk AS ved Vidar Hjartnes for oppdraget, og ROV AS for 
utføring av ROV-transekt.  
 
 

Bergen, 16. mai 2022 
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SAMMENDRAG 

Haugsøen, H. E. 2022. Midthjell i Stad kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 3663, 17 sider, ISBN. 978-82-8308-925-7. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Eide Fjordbruk AS utarbeidet en verdivurdering for marint 
naturmangfold ved Midthjell i Stad kommune. 
 
Vurderingen er basert på seks ROV-transekt langs bunn fra vel 580 m dyp til overflaten, samt fra 
eksisterende data i nasjonale karttjenester og databaser.  
 
Bunnen i området bestod av vekselvis flate partier med bløtbunn og bratte fjellvegger med platåer og 
overheng. Arter som rødpølse, tarmpølse, stor piperenser, muddertrollkreps og sylinderanemone var 
vanlig forekommende på bløtbunn, mens arter som bergskjell, korallnellik langpiggsjøpiggsvin og ulike 
svampe- og rørmakkarter var vanlig på hardbunn. Det ble også observert flere kolonier fra fem ulike 
korallarter tilhørende hornkoraller (gorgonier) og en bløtkorallart (Alcynonacea) under karleggingen 
med ROV ved Midthjell.  
 
VERDIVURDERING  

Store deler av dypområde i Nordfjord kvalifiserer til naturtypen spesielt dype fjordområder (I04) etter 
DN-håndbok 19. Det er derfor avgrenset et delområde Nordfjord 500-700 m (1) med middels verdi. 
Under ROV-kartleggingen innenfor 1 km fra anleggsområdet ble det registrert delområdene 
Midthjellsneset (2) og Vindfylleneset (3) med korallforekomster (I09) og utformingen hornkorallskog 
(I0902) etter DN-håndbok 19 med stor verdi. Det er også avgrenset et funksjonsområde for kjøttkorall 
(4) med middels verdi etter M-1941. Naturområder for øvrig, dvs. nærområdet generelt, har noe verdi.  

 
 
USIKKERHET 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt i forhold til formålet med denne rapporten. Tiltaket er ikke 
spesielt definert, men dette påvirker ikke vurderinger av verdi. Kartlegging med ROV dekker smale 
korridorer, og det er en viss risiko for at naturmangfold og ytterligere utbredelse for delområdene med 
hornkorallskog (Midthjellneset del. 2 og Vindyllneset del. 3) og kjøttkorall Midthjell (del. 4) ikke blir 
fanget opp.  
 

Fagtema Lokalitet Type Størrelse Avstand Verdi 

Natur-
mangfold 

1 Nordfjord 500-700 m Spesielt dype fjordområder -* 0 m Middels 
2 Midthjellsneset Hornkorallskog (I0902) 8,4 daa 870 m Stor 
3 Vindfylleneset  Hornkorallskog (I0902) 31,5 daa 350 m Stor 
4 Kjøttkorall Midthjell Funk. omr. kjøttkorall (NT) 0,74 km2 - Middels 
- Nærområde generelt Vanlige arter  - - Noe 



Rådgivende Biologer AS 5 Rapport 3663 

TILTAKET 

Eide Fjordbruk er i en tidlig fase for å vurdere å søke om etablering av en oppdrettslokalitet ved Midthjell 
i Nordfjord. En grov skisse av et planlagt anleggsområde er vist i figur 1. 
 

 
Figur 1. Skisse av anleggsområde. 
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METODE 

DATAINNSAMLING 

Verdivurderingen baserer seg på tilgjengelig litteratur og databaser, samt fra feltundersøkelser. 
Vurdering av nivå på kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet. 
 
TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE 

Det er ikke avgrenset et influensområde da detaljene rundt tiltaket ikke er fastsatt. Det er i 
verdivurderingen inkludert naturverdier som ligger innenfor et utredningsområde på inntil 2 km fra 
skissert anleggsområde ved Midthjell.  
 
VURDERING AV VERDI 

Det opprettes hensiktsmessige delområder i utredningsområdet på grunnlag av de ulike 
registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for vurdering av verdi. 
 
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 (tabell 1). Oppdeling i delområder 
og verdivurdering er de to første stegene i en konsekvensutredning etter Miljødirektoratets veileder for 
Konsekvensutredninger (M-1941). Denne tar utgangspunkt i samme metodikk som Statens Vegvesen 
sin veileder for konsekvensanalyser V712. 

Tabell 1. Verdisettingskriterier av fagtema marint naturmangfold fra M-1941. 

Verdikategori Ubetydelig 
verdi  Noe verdi Middels verdi / 

forvaltningsprioritet 
Stor verdi / høy 

forvaltningsprioritet 
Svært stor verdi / høyeste 

forvaltningsprioritet 

N
at

ur
m

an
gf

ol
d 

Naturtyper  
Miljødirektoratets 
instruks 
DN-håndbok 13,19 
Norsk rødliste for 
naturtyper 2018 
 
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 
Norsk Rødliste for arter 
2021 
For fisk: NVE 49/2013 
 
FO = 
Funksjonsområder 

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

NT-arter og deres FO 
FO for spesielt 
hensynskrevende arter. 
Fastsatte bygdenære områder 
omkring nasjonale 
villreinområder som grenser 
til viktige FO. 
Laks, sjøørret- og 
sjørøyebestander/ vassdrag 
med middels verdi 
Innlandsfisk og åle - 
vassdrag/bestander med 
middels verdi. 

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

Fredede arter. 
Prioriterte arter (med evt. 
forskriftsfestede FO). 
EN/CR-arter og deres FO. 
Nasjonale villreinområder. 
Villaksbestander i nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder, 
øvrige anadrome 
fiskebestander/vassdrag med 
svært stor verdi 
Lokaliteter med relikt laks. 
Spesielt verdifulle 
storørretbestander – sikre 
storørretbestander og 
ålevassdrag/bestander med 
svært stor verdi" 
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FELTUNDERSØKELSER 

Naturmangfold på sjøbunnen ble kartlagt den 2. desember 2021 av Hilde Haugsøen (M.Sc. 
Marinbiologi) i samarbeid med ROV AS ved filming langs seks transekt (figur 2). Det ble brukt en 
Argus Mini ROV (ROV AS). Filmene er av HD-kvalitet og viser fortløpende posisjon og dyp. 
Værforhold var gode med lite vind, bølger og strøm. Transektene omfatter dybdeintervallet fra 
maksimalt 580 m djup på dypområdet utenfor Midthjell og opp til strandsonen. ROV-kartleggingen ble 
utført før det var utarbeidet anleggsskisse og dekker et utredningsområde inntil 1 km fra det planlagte 
anleggsområdet.  
 

 
Figur 2. Oversikt over plassering av transekt T1-T6 for filming med ROV i Nordfjord og omtrentlig 
plassering av anlegget. 2-meters dybdekurver er oppmålt av Nearshoresurvey AS. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Lokaliteten er planlagt ved Midthjell, på nordsiden av Nordfjord ca 2,4 km vest for Nordfjordeid (figur 
3). Tiltenkt lokalitet er planlagt sørøst for Midthjellsvika og bunnen i området skråner bratt nedover mot 
øst fra ca 230 til 550 m djup. Det planlagte anleggsområdet vil ligge mellom ca 180 og 250 m fra land, 
der den nordligste delen av anlegget vil ligge nærmest land.  
 

 
Figur 3. Oversikt over Nordfjord, med plassering av planlagt anleggsområde (rød sirkel) og 
oppdrettslokaliteter markert. 

BESKRIVELSER FRA ROV-KARTLEGGING 

Sjøbunnen langs transektene bestod av varierende bunnforhold med partier av bratt fjell med markante 
overheng, platåer og hyller og partier med mindre bratt fjell med varierende sedimentdekke, i tillegg til 
bløtbunnsområder og områder med blandingsbunn.  
 
Bløtbunnområdet bestod tilsynelatende av sandholdig sediment med synlige forekomster av 
foraminifera på overflaten, og vanlige arter som stor piperenser (Funiculina quadrangularis), 
muddertrollkreps (Munida sp.), sylinderanemoner (Cerianthus lloydi) og rødpølse (Parastichopus 
tremulus).  På hardbunnsområdene i dypområdet ble det observert vanlig forekommende fauna som 
kalkrørmark (Serpulidae), armfotingen Novocrania anomala, sjøpunger, korallnellik (Protanthea 
simplex, figur 5F) og ulike svamper, blant annet den blå svampen Hymedesmia paupertas, viftesvamp 
(Phakellia ventilabrum), fingersvamp (Antho dichotoma) og traktsvamp (Axinella infundibuliformis). 
Vanlig fauna var også bergskjell (Acesta excavata, figur 4E) som var svært tallrike i områder med 
fjelloverheng. Sjøstjernene sjøkjeks (Ceramaster granularis), vanlig korstroll (Asterias rubens), sypute 
(Porania pulvillus), korallsjøpiggsvin (Gracilechinus elegans) og muddertrollkreps var vanlig 
forekommende i hele området. Enkelte forekomster av grønn pølseorm (Bonellia viridis) ble registrert i 
overganger mellom bløtbunn og hardbunn, og hvit skjellpølse (Psolus squamatus) dominerte ofte på 
fjellpartier med sedimentdekke. Vanlige forekommende arter på bløtbunn i dypområdet var rødpølse 
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(Parastichopus tremulus, figur 4D), tarmpølse (Mesothuria intestinalis), sylinderanemone, 
mudderbunnsjørose (Bolocera tuediae), slangestjerner, stor piperenser og ulike reker. Det ble også 
funnet fiskearter som lange (Molva molva), havmus (Chimaera monstrosa), skolest (Malacocephalus 
laevis), ulkefisk og ulike flyndrefisker. I grunnområdene ble det observert tett algevegetasjon dominert 
av skorpeformede kalkrødalger, stortare (Laminaria hyperborea), skolmetang (Halidrys siliquosa), 
rødalgemosaikk, sagtang (Fucus serratus) og grisetang (Ascophyllum nodosum). 
 
Fem ulike korallarter tilhørende hornkoraller (gorgonier) og en bløtkorall (Alcynonacea) ble observert 
under karleggingen ved Midthjell (figur 4 og 5). Disse artene var sjøtre (Paragorgia arborea, NT = nær 
truet), sjøbusk (Paramuricea placomus), risengrynkorall (Primnoa resedaeformis), Anthothela 
grandiflora (NT) og Lateothela grandiflora (DD = datamangel) og bløtkorallen kjøttkorall 
(Anthomastus grandiflorus, NT).  
 
I avsnittene under følger korte beskrivelser av hvert transekt og dybdeintervall for de ulike 
korallregistreringene og andre spesielle artsforekomster. En oversikt over antall registrerte 
korallkolonier på ROV-transektene er vist i tabell 2. 
 
Transekt 1 (500 - 1,5 m) 
Transekt T1 ble kjørt med avstander på mellom 880 og 1300 m vest for tiltenkt anleggsplassering, og 
startet på bløtbunn like i overgang til fjell. Transektet fortsatte opp et svært kupert fjellparti med 
sprekker, hyller, platåer og større overheng. Bløtkorallen kjøttkorall forekom spredt og som små tette 
kolonier på fjellbunn og steinblokker mellom 460 og 180 m dyp (figur 4A). Til sammen ble det registrert 
over 100 kolonier av kjøttkorall på transekt T1. Også korallkolonier av arten Anthothela grandiflora 
(figur 4B) ble observert med 4 kolonier på rundt 465 m dyp, 5 kolonier på 327 m dyp og 3 kolonier på 
197 m dyp sammen med kjøttkorall, samt 2 kolonier av sjøtre (figur 4C). To enslige kolonier med A. 
grandiflora ble også registrert på 454 og 217 m dyp. To kolonier av Lateothela grandiflorus ble 
registrert på 195 m dyp, og en koloni på 456 m dyp. Sjøbusk ble observert spredt med tre kolonier på 
rundt 460 m dyp sammen med en koloni av risengrynskorall. I tillegg ble enkeltkolonier av sjøbusk 
registrert på 483 m og 441 m dyp, tre kolonier på 243 m dyp og sju kolonier på rundt 220 m dyp sammen 
med kjøttkorall og ulike reker og muddertrollkreps. Nedre voksegrense for stortare ble var 24 m dyp, og 
det var tette tareforekomster fra 14 m dyp på hardbunn med noe opphold hvor det var mer løsmasser. 
Fra ca 3,5 m var det tett algevekst blandet av tare, skolmetang og etter hvert sagtang fra 1,5 m dyp. 
 
Transekt 2 (577 – 0 m)  
Transekt T2 ble kjørt rundt 650 til 850 m vest for tiltenkt anleggsområde og startet på bløtbunn. 
Kjøttkorall ble registrert med til sammen ca. 50 kolonier på fjellbunn og steinblokker mellom rundt 545 
og 152 m dyp. A. grandiflora ble også registrert med tre kolonier ved 533 m dyp, og en sjøbuskkoloni 
på 438 m dyp. Sjøbunnen langs transekt T2 hadde lavere tetthet av fastsittende fauna enn T1, det ble 
observert størst tetthet i sprekker og under overheng mens glattere overflater med tynt sedimentdekke 
hadde lavere faunatetthet. Nedre voksegrense for stortare var på 22 m dyp. Vegetasjon i grunnområde 
var generelt dominert av rødalgemosaikk og arter som stortare og skolmetang. 
 
Transekt 3 (578-0 m) 
Transekt T3 var ca. 130 til 450 m fra det tiltenkte anleggsområde og startet på relativt flat bunn med 
retning skrått oppover mot nord. Fjellveggen ved T3 har en noe slakere profil enn transekt T1 og T2, 
med varierende grad av sedimentdekke og litt rasmasser. Fastsittende hardbunnsfauna var tilsvarende 
som ved T1 og T2, med tetthet som ved T2. Kjøttkorall ble registrert med til sammen ca. 40 kolonier på 
fjellbunn og steinblokker mellom rundt 502 og 260 m dyp. Nedre voksegrense for stortare var på 24 m 
dyp, og tett vegetasjon av stortare og skolmetang ble registrert fra 11 m dyp på hardbunn, med noe 
opphold hvor det var stein og grus. På 577 m dyp ble det i tillegg observert en spisskate (Dipturus 
oxyrinchus, figur 4F) på bløtbunn. 
 
Transekt 4 (580 – 94 m)  
Transekt T4 startet sør for det planlagte anlegget på svakt skrående bløtbunn og gikk skrått oppover i 
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nord-nordøstlig retning innenfor deler av skissert anleggsområde. Det var mye rasmasser i bunn av 
skråningen, og fjellveggen langs transekt T4 framstod oppsprukket og kupert med varierende grad av 
sedimentdekke, men med mindre bratt fjell enn ved T1 og T2. Tilsvarende fauna som på T1 og T2 ble 
registrert på T4. Til sammen ca. 20 kolonier av kjøttkorall ble observert på fjellpartier mellom rundt 434 
og 185 m dyp. Nedre voksegrense for stortare var på 24 m dyp, og det var tett vegetasjon av stortare og 
skolmetang fra 11 m dyp på hardbunn, med noe opphold hvor det var stein og grus. 
 
Transekt 5 (550 – 0 m) 
Transekt T5 ble kjørt rundt 350 - 400 m øst for det tiltenkte anleggsområdet. Det ble observert vel 55 
kolonier av kjøttkorall på fjell mellom rundt 318 og 168 m dyp. Sjøbusk (figur 5A) ble observert med 
12 kolonier på mellom ca 190 og 198 m dyp, og med ca 30 kolonier på mellom 181 og 168 m dyp. En 
koloni av L. grandiflora ble observert sammen med sjøbusk, og en koloni på 250 m dyp (figur 5B). 
Nedre voksegrense for stortare var på 18 m dyp. Tett vegetasjon av stortare ble registrert fra 17 m dyp 
på hardbunn, med noe opphold med sandbunn. Fra 7 m dyp var det tett vegetasjon av stortare og 
skolmetang, som gikk over i sagtang og grisetang i fjæresonen. 
  
Transekt 6 (550 –24 m) 
Transekt T6 ble kjørt ca. 370 – 430 m sørøst for anleggsområdet. Kjøttkorall var vanlig, med 75-100 
kolonier spredt eller i klynger på fjell fra 553 til 175 m dyp. Ca. 35 kolonier av hornkorallen A. 
grandiflora (figur 5D) ble observert, med høyest tetthet på 575–471 m dyp. Fem kolonier av sjøbusk, 
en koloni av risengrynskorall (figur 5C) og rester av døde koraller ble observert på 320–323 m dyp. Til 
sammen 65 kolonier av sjøbusk forekom på fjellpartier mellom ca. 215 og 160 m dyp (figur 5E). Spredte 
forekomster av blomkålkorall (Drifa glomerata) ble også registrert på 545 m dyp. På 577 m dyp ble det 
observert en spisskate på bløtbunn. 
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Figur 4. A: Kjøttkorallforekomster på stein på Transekt T1, 230 m dyp. B: A. grandiflorus på stein på 
T1, 271 m dyp. C: Sjøtre på fjell sammen skorpeformede svamp på T1, 196 m dyp. D: Rød sjøpølse og 
muddertrollkreps på bløtbunn dekket av hvite små foraminera på T2, 578 m dyp. E: Fjellvegg med 
bergskjell, svamp og kjøttkorall på T3, 301 m dyp. F: Spisskate på bløtbunn på T3, 577 m dyp. 

A B 

C D 

E F 
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Figur 5 A: Sjøbusk på transekt T5, 193 m dyp. B: Sjøbusk og L. grandiflorus på fjellvegg på T5, 177 m 
dyp. C: Risengrynskorall på fjellvegg på T6, 517 m dyp. D: A. grandiflorus på T6, 198 m dyp. E: Sjøbusk 
og kjøttkorall på T6, 209 m dyp. F: Kalkrørmark og korallnellik på T6, 52 m dyp. 

Tabell 2. Oversikt over korallforekomster ved ulike transekt. 

 
Dyp 

Hornkorall 
Paragorgia 

arborea 
Paramuricea 

placomus 
Primnoa 

resedaeformis 
Anthothela 

grandiflorus 
Lateothela 
grandiflora 

 Anthomastus 
grandiflora 

Transekt (meter) (antall) antall antall antall antall  antall/dybdeintervall 
T1 465-197 2 17 1 14 3  100/ 180-460 m 
T2 533-438 - 1 - 3 -  50/ 152-545 m 
T3 - - - - - -  40/ 260-502 m  
T4 - - - - - -  20/ 185-434 m 
T5 250-168 - 42 - - 2  55/ 168-318 m 
T6 553-160 2 65 1 35 -  100/ 175-553 m 

 

A B 

C D 

E F 
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VERDIVURDERING  

NATURMANGFOLD  

Det er fra før ingen viktige naturtyper registrert i karttjenesten Naturbase (https://kart.naturbase.no) 
innenfor en avstand på 2 km til Midthjell. Videre ble det avgrenset naturtypelokaliteter under 
gjennomførelsen av ROV-kartleggingen.  
 
VIKTIGE NATURTYPER 

Spesielt dype fjordområder (I04) 

Spesielt dype fjordområder er fjorder med dyp over 500 m, der fjordområder med dyp mellom 500 og 
700 m har B-verdi og fjordområder dypere enn 700 m har A-verdi. Slike dype fjordbasseng kan ha arter 
som ellers bare finnes i dyphavet og populasjoner som over lang tid har vært isolert. Deler av 
lokalitetsområdet og influensområdet til lokaliteten overlapper med dypområdet i Nordfjord som 
kvalifiseres til naturtypen spesielt dype fjordområder etter DN-håndbok 19 (I04). Nordfjorden har dyp 
på vel 580 m og er derfor avgrenset til delområde Nordfjord 500-700 m (delområde 1) med middels 
verdi (figur 6 & tabell 3). 
 
Korallforekomster (I09) 

Under kartleggingen med ROV ble det registrert korallforekomster (I09) med naturtypeutformingen 
hornkorallskog (I0902, Direktoratet for naturforvaltning 2007) som tilsvarer naturtypen 
hardbunnskorallskog under hovedtypen M2 "dyp marin fastbunn" i NiN 2.2.0 som også inkluderer 
hornkorallene risengrynkorall, sjøtre (NT) og sjøbusk. Hardbunnskorallskog er oppført som nær truet 
(NT) i Norsk rødliste for naturtyper (Buhl-Mortensen 20181). Håndbok 19:2007 (Direktoratet for 
naturforvaltning 2007) definerer korallforekomster blant utvalgte naturtyper i marint miljø. Det blir sagt 
at det skal tas særskilt hensyn til en utvalgt naturtype, slik at man unngår en forringelse av naturtypens 
utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. Fra ROV-kartleggingen ble det avgrenset to 
delområder, Midthjellsneset (delområde 2) ved transekt T1 med avgrensning på minst 8,4 daa og 
Vindfylleneset (del. 3) ved transekt T5 og T6 på minst 31,5 daa (figur 6). De to delområdene er dominert 
av sjøbusk og Anthothela grandiflora (NT) sammen med kjøttkorall (NT), med innslag av Lateothela 
grandiflora og enkeltstående kolonier av risengrynskorall og sjøtre (NT). Korallen Lateothela 
grandiflora er oppført med datamangel (DD) og er kun registrert med et fåtall kartfestede punkt i 
Artsdatabanken sitt artskart. Korallene forekommer trolig på tilsvarende dyp vest og øst for delområde 
2 Midthjellsneset og øst for delområde 3 Vindfylleneset, som demonstrert med piler i figur 6, men det 
er ikke avgrenset et større område basert på dette. Både delområde 2 og 3 hadde en mer eller mindre tett 
forekomst av hornkoraller. Delområde 2 Midthjellsneset er, basert på tilstand og tetthet på 
korallforekomstene og at naturtypen og to av korallartene er rødlistet som nært truet (NT), vurdert å ha 
stor verdi. Tilsvarende er delområde 3 Vindyllneset vurdert å ha stor verdi. 
 

https://kart.naturbase.no/
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Figur 6. Oversikt viktig marint naturmangfold i nærområdet til planlagt anlegg ved Midthjell. Hele 
delområde 4, Nordfjord 500-700 m er vist innfelt i figuren til høyre. 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Under kartleggingen med ROV ble det registrert den rødlistede arten kjøttkorall (nær truet, NT) flekkvis 
på fjell og stein ved alle seks transektene (figur 7). Basert på observasjonene er det opprettet et 
funksjonsområde, Kjøttkorall Midthjell (delområde 4, figur 6), for kjøttkorall i Nordfjorden. Arten 
forekommer trolig på tilsvarende dyp vest og øst for det avgrensede funksjonsområdet, som demonstrert 
med piler i figur 6, men det blir ikke avgrenset et større funksjonsområde basert på dette. 
Funksjonsområdet for kjøttkorall vurderes å ha middels verdi etter veileder M-1941. 
 
I artskart er det fra før registrert gråmåke (sårbar, VU) med ukjent aktivitet i nærområdet til tiltaket. 
 
Naturområder med vanlige arter, og deres funksjonsområder, som ikke er påvirket av tekniske inngrep 
eller fremmedarter har noe verdi. Registreringer av sjøtre (NT), sjøbusk, Anthothela grandiflora (NT), 
risengrynskorall, Lateothela grandiflora inngår i delområde 2 og 3 og gråmåker inngår i naturområde 
med vanlige arter. 
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Figur 7. Artsforekomster ved Midthjell fra ROV-kartlegging i 2021 (markert med punkt) og fra artskart 
(markert med kryss). Posisjon og dyp fra ROV-kartleggingen er omtrentlig. 

Oppsummering av verdier naturmangfold 

Vurderte verdier for marint naturmangfold er knyttet til hornkorallskogene Midthjellsneset (del. 2) og 
Vindfylleneset (del. 3) med stor verdi, og dype fjordområdet Nordfjord-Isefjorden 500-700 m (del 1) og 
funksjonsområdet Kjøttkorall Isane (del. 4) som har middels verdi. I tillegg har øvrige naturområder noe 
verdi (tabell 3, figur 8). 

Tabell 3. Oversikt over registrerte verder innen fagtema friluftsliv, naturmangfold og naturressurser i 
tiltaks- og influensområdet. Størrelse ikke beregnet for delområde. 

 
 

Fagtema Lokalitet Type Størrelse Avstand Verdi 

Natur-
mangfold 

1 Nordfjord 500-700 m Spesielt dype fjordområder -* 0 m Middels 
2 Midthjellsneset Hornkorallskog (I0902) 8,4 daa 870 m Stor 
3 Vindfylleneset  Hornkorallskog (I0902) 31,5 daa 350 m Stor 
4 Kjøttkorall Midthjell Funk. omr. kjøttkorall (NT) 740 daa - Middels 
- Nærområdet generelt Vanlige arter  - - Noe 
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Figur 8. Verdikart for naturmangfold. 

Usikkerhet, oppfølgende undersøkelser og anbefalinger 

Datagrunnlaget er både kunnskap om arter sin bestandssituasjon, naturtyper sin utbredelse og økologiske 
tilstand, og effekten av påvirkninger (jf. Naturmangfoldloven § 8). Det er generelt knyttet noe usikkerhet 
rundt kartlegging med ROV, som viser smale korridorer av naturmangfoldet på sjøbunnen. Plasseringen 
av transektene ble lagt slik for å få oversikt over marint naturmangfold og eventuelle naturverdier i 
anleggsområdet, samt ved bratte skråninger med potensial for forekomst av koraller, i antatt 
influensområde. Bløtkorallen A. grandiflorus forekommer erfaringsmessig enten som enkeltkolonier 
eller i større ansamlinger over små arealer, og det er knyttet noe usikkerhet til om det er flere kolonier 
av arten i området og følgelig også på avgrensing av funksjonsområdet. I tillegg er det knyttet noe 
usikkerhet til utstrekningen av de dype fjordområdene på grunn av ufullstendig opplodding av 
bunnområdene. For de avgrensede korallforekomstene (del. 2 og 3) er det tilknyttet noe usikkerhet til 
om korallkoloniene har videre utstrekning mot vest og øst for avgrensingene. Bunnopploddingen er også 
ufullstendig i ytterkant av utredningsområdet mot vest og øst hvor delområdene 2 og 3 ble avgrenset. 
Det ble registrert stortare med varierende utbredelse og tetthet i forbindelse med ROV-kartlegging på 
fire transekt. Observasjonene ga ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere naturtypen større 
tareskogforekomster. Det kan ikke utelukkes at tareforekomstene har en større utbredelse. For å vurdere 
tareforekomstene bør ytterligere deler av grunnområdet kartlegges. 



Rådgivende Biologer AS 17 Rapport 3663 

REFERANSER 

Artsdatabanken 2018. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Hentet 09.05.2022 fra https://www. 
artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 

Buhl-Mortensen, P. (20181). 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 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. Direktoratet for 
naturforvaltning, DN-håndbok 19-2007, 51 sider. 

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). 

Vegdirektoratet 2018. Statens vegvesen Håndbok V712 – Konsekvensanalyser. Vegdirektoratet, 247 
sider, ISBN 978-82-7207-718-0. 

 

DATABASER OG NETTBASERTE KARTTJENESTER  

Artsdatabanken. Artskart.   https://artskart.artsdatabanken.no/ 
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