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FORORD
Skaun kommune planlegger å etablere en reservevannledning i Buvika i Skaun kommune i Trøndelag.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra ROV AS på vegne av Skaun kommune utarbeidet en
konsekvensvurdering av marint naturmangfold i området.
Feltundersøkelser er utført av Frank Viggo Adsen ved ROV AS i samarbeid med Birgit S. Huseklepp
ved Rådgivende Biologer AS den 24.03.2022. Videomaterialet ble gjennomgått av Birgit S. Huseklepp.
Rapporten er utarbeidet av Birgit S. Huseklepp (MSc marinbiologi) og Christiane Todt (PhD systematisk
zoologi), og kvalitetssikret av Mette Eilertsen (MSc marinbiologi).
Rådgivende Biologer AS takker ROV AS ved Glenn-Roar Sanden Stenfeldt og Skaun kommune ved
Mads Ratvik for oppdraget.

Bergen, 15. juni 2022

INNHOLD
Forord ...................................................................................................................................................... 3
Sammendrag ............................................................................................................................................ 4
Tiltaket .................................................................................................................................................... 7
Metode ..................................................................................................................................................... 9
Utredningsområdet ................................................................................................................................ 14
Dagens miljøtilstand .............................................................................................................................. 16
Verdivurdering ...................................................................................................................................... 23
Påvirkning og konsekvens ..................................................................................................................... 29
Midlertidig påvirkning .......................................................................................................................... 32
Forebygge skadevirkninger ................................................................................................................... 33
Usikkerhet ............................................................................................................................................. 34
Referanser.............................................................................................................................................. 35

Rådgivende Biologer AS

3

Rapport 3695

SAMMENDRAG
Huseklepp, B. S. & C. Todt 2022. Etablering av vannledning i Buvik i Skaun kommune.
Konsekvensutredning av marint naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 3695, 34 sider,
978-82-8308-939-4.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra ROV AS på vegne av Skaun kommune kartlagt marint
naturmangfold langs planlagt trasé for ny vannledning i Buvikbukta i Skaun kommune og utarbeidet en
konsekvensutredning.
TILTAKET
Vannledningens trasé vil gå i sjø vest for Saltnesstrand, skal strekke seg i nordøstlig retning mot Brekka,
og går i land ved Øysand. Rørledningen skal graves eller spyles ned og dekkes til med stedegent
sediment. Vannledningens trasé er ikke nøyaktig fastsatt, ettersom det er planlagt å tilpasse traséen etter
bunnforholdene. Konsekvensvurderingen tar utgangspunkt i en planskisse mottatt fra tiltakshaver.
DAGENS MILJØTILSTAND
Buvikbukta ligger i Gaulosen marine verneområde, som omfatter sjøområder sørvest for elvedeltaet til
elven Gaula. Buvikbukta er preget av elvesediment, både i strandsonen og på grunt vann, og det er i
området registrert forekomster av den viktige naturtypen ålegraseng. Naturområdene er relativt
upåvirket av menneskelig aktivitet og er blant annet av stor betydning som beite- og overvintringsplass
for sjøfugl. Det ble i mars 2022 gjennomført en kartlegging av marint naturmangfold på sjøbunnen ved
filming med ROV. Bløtbunn var den dominerende bunntypen, men det var også noe hardbunn i form av
steiner og fjell. Ålegraseng ble dokumentert i tre områder.
0-ALTERNATIVET
Sammenligningsåret fastsettes å være to år frem i tid, i 2024, det året tiltaket er forventet ferdigstilt.
Naturmangfoldet i området vil være i tilnærmet i samme tilstand som i dag dersom tiltaket ikke
realiseres.
VERDIVURDERING
Gaulosen marine verneområdet (delområde 1) har som formål å ta vare på et relativt uberørt område
med flere naturtyper som er viktige funksjonsområder for blant annet fugl og fisk. Verneområdet er
vurdert å være av svært stor verdi. Av naturtyper er det fra tidligere avgrenset to svært viktige
bløtbunnsområder i strandsonen, Gaulosen 1 og Gaulosen 2 (delområde 2 og 3), og en ålegraseng,
Buvikbukta (delområde 4). Fra feltundersøkelser ble det i tillegg avgrenset to ålegrasenger, Buvikbukta
vest og Brekkgrunnen (delområde 5 og 6). Samtlige delområder er vurdert å være av stor verdi. Det er
fra tidligere avgrenset flere funksjonsområder for fugl innerst i Gaulosen, hvorav syv av
funksjonsområdene overlapper med influensområdet for tiltaket. Disse funksjonsområdene er slått
sammen til et stort funksjonsområde for fugl (delområde 7), og er vurdert å være av stor verdi. I fjorden
Gaulosen er det avgrenset et gytefelt for kysttorsk, Gaulosen gytefelt (delområde 8), som er vurdert å
være av middels verdi. Øvrige naturområder på land og i sjø (delområde 9) som ikke er påvirket av
tekniske inngrep har noe verdi som funksjonsområde for vanlige arter.
PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
Metode for nedgraving av vannledningen vil avgjøre hvor bredt det vil være nødvendig å grave. Det er
foreslått tre metoder for nedgraving, inkludert graving med gravemaskin som vil medføre en grøft på
1,5 til 10 meter, avhengig av hvor løst materialet er. Et annet alternativ er å benytte seg av spylerobot,
som vil spyle ned slangen, og kun vil forårsake lokal forstyrrelse på 1 m langs ledningstraseen. Det siste
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alternativet er retningsstyrt boring, der det kun vil være lokal forstyrrelse på ca. 2 m 2 der ledningen
kommer opp av havoverflaten, som vil være med 300 til 1000 m avstand. For alle delområdene vurderes
tiltaket i driftsfasen, dvs. etter vannledningen er ferdig etablert, å medføre ubetydelige endringer og
ubetydelig miljøskade (0). Naturtypene bløtbunnsområder i strandsonen og ålegraseng, som vil
påvirkes direkte ved mekaniske inngrep, vil kunne reetablere seg etter relativt kort tid.
Rehabiliteringsperioden vil være noen måneder for bløtbunnsområder, mens for ålegras vil ha behov for
rundt to til tre år for reetablering.
Samlet konsekvens
Det vurderes at det ikke er andre virkninger som gir grunnlag for å øke den samlede konsekvensen av
tiltaket. Samlet sett vurderes tiltaket å ha ubetydelig konsekvens for naturmangfold (tabell 1).
Tabell 1. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtemaet naturmangfold.
Vurderinger

Konsekvens for
delområder

Delområde

Alternativer
0-alt.

Utbygging

1 Gaulosen marine verneområde

0

Ubetydelig miljøskade (0)

2 Gaulosen 1

0

Ubetydelig miljøskade (0)

3 Gaulosen 2

0

Ubetydelig miljøskade (0)

4 Buvikbukta

0

Ubetydelig miljøskade (0)

5 Buvikbukta vest

0

Ubetydelig miljøskade (0)

6 Brekkgrunnen

0

Ubetydelig miljøskade (0)

7 Funksjonsområde for fugl

0

Ubetydelig miljøskade (0)

8 Gaulosen gytefelt
9 Funksjonsområde for vanlige
arter
Begrunnelse for vektlegging

0

Ubetydelig miljøskade (0)

0

Ubetydelig miljøskade (0)

Ingen elementer er spesielt vektlagt.
Økosystemet er i dag noe belastet fra avrenning fra
land og industri i området, men tiltaket vurderes å ikke
videre øke belastningen.

Avveininger

Samlede virkninger

Samlet
konsekvens for
miljøtema

Ubetydelig konsekvens
Tiltaket medfører ubetydelige endringer for
økosystemet, gitt at naturtyper får tid til å
rehabilitere seg etter anleggsperioden.

Samlet konsekvens
Begrunnelse

MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Da rørledningen skal graves eller spyles ned i sedimentet og deretter tildekkes vil det medføre lokal
forstyrrelse av sedimentet, samt fjerning av ålegraseng langs traseen der naturtypen forekommer.
Ålegrassamfunnet vil kunne reetablere seg innen 2-3 år. Midlertidige påvirkninger i sammenheng med
anleggsarbeidet inkluderer også oppvirvling og spredning av sediment, som kan føre til midlertidig
nedslamming av ålegrassamfunn i nærområdet, samt økt turbiditet i vannsøylen, som kan muligens ha
negativ påvirkning på gyte- og oppvekstområde for kysttorsk. Anleggsarbeidet vil føre til støy, som først
og fremst kan forstyrre fugl.
FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER
For å unngå negative virkninger og konsekvenser er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid utenom
gytetid for kysttorsk og annen fisk som benytter ålegraseng som gyte- og oppvekstområde. Gyteperioden
for kysttorsk starter i januar, da fisken vandrer inn i gytefeltene, og varer som regel til april/mai. Det er
videre anbefalt å gjennomføre anleggsarbeidet utenom hekketid, trekktid, mytetid og overvintringstid
for sårbare fuglearter i området. For de fleste fugler varer hekkesesongen fra mai til juli, mens
oppvekstperioden varer fra juli til august. Overvintring foregår som regel fra oktober og utover.
Trekkperioden varierer mellom arter, men vil anslagsvis være mellom mars til mai i nordlig retning, og
fra juli til september i sørlig retning. Myting, fjærfelling, foregår ofte etter hekketiden er over, før
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høsttrekket starter.
Det bør videre etterstrebes å gjennomføre anleggsarbeidet på en måte som fører til minst mulig
oppvirvling av sediment for å forhindre nedslamming av ålegrasenger, som er en viktig naturtype for
mange arter i området. Dette kan inkludere at gravearbeid blir gjennomført i størst mulig grad når
tidevannet er lavt, slik at sedimentet sprer seg over kortere avstand enn det ville gjort ved høyvann. Det
bør også vurderes om det kan anvendes siltgardin, som har dokumentert redusert spredning ved utfylling
og gravearbeid i sjø.
Med hensyn til de diverse funksjonsområdene og sårbare artene som er registrert innenfor tiltaks- og
influensområdet anbefales det å gjennomføre tiltaket i det tidsrommet der færrest arter vil bli påvirket
av tiltaket. Dette vil trolig være etter hekketiden er over, når trekksesongen nærmer seg over, og før
overvintringsperioden. Det bør etterstrebes å gjennomføre tiltaket om høsten, fortrinnsvis i perioden
september til november.
USIKKERHET
Det foreligger en del usikkerhet tilknyttet tiltaket, ettersom vannledningens trasé og metoden for
nedgraving eller -spyling ikke er fastsatt enda. Nøyaktig plassering av traseen vil imidlertid ha lite å si
for vurdering av påvirkning og konsekvens, mens metodevalg vil være viktig med hensyn til
midlertidige påvirkninger.
Videre knyttes det noe usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget med hensyn til utbredelsen av naturtypen
ålegraseng, ettersom kartleggingen med ROV kun viser smale korridorer langs havbunnen.
Kartleggingen ble utført utenfor vekstsesongen for ålegras, noe som kan medføre at tettheten og
utbredelsen av ålegrasengen var noe redusert når kartleggingen ble gjennomført. Det er mulig at de tre
avgrensete lokaliteter for naturtypen ålegraseng er funksjonelt sett en sammenhengende forekomst.
Samlet vurderes likevel datagrunnlaget om naturmangfoldet i sjø som godt.
Det er brukt faglig skjønn ved vurdering av influensområde og påvirkning for vanlige arter og deres
funksjonsområder, samt påvirkning på naturtyper.
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TILTAKET
Skaun kommune planlegger å etablere en vannledning i Buvika i Skaun kommune i Trøndelag.
Vannledningens trasé vil gå i sjø vest for Saltnesstrand, og strekker seg i nordøstlig retning mot Brekka
(figur 1). Ledningstraséen går i land ved Øysand. Traséen går gjennom Gaulosen marine verneområde.
Vannledningens trasé er ikke fastsatt, ettersom det er planlagt å tilpasse traséen etter bunnforhold. Ut
ifra tilsendte tiltakskart vil distansen som vannledningen vil gå i sjø være ca. 2,85 km. Selve
rørledningen som skal legges vil være av PE (Polyetylen) med en diameter på 280 mm. Vekting med
lodd eller kappe vil medføre større dimensjoner. Med ledningskappe vil trolig dimensjonen på ledningen
komme på 320 til 360 mm. Lodd eller kjetting vil være noe større.

Figur 1. Oversiktskart over den planlagte traséen for vannledning. Det er kun naturmangfold langs
ledningstraséen i sjø som er utredet.
Skaun kommune ønsker at vannledningen legges ned i sedimentet, men det foreligger flere alternativer
for hvordan vannledningen kan etableres. Metodevalg er først og fremst avhengig av bunnforhold som
til dato ikke er nærmere undersøkt, men som sannsynligvis varierer langs traseen. Det er derfor
sannsynlig at flere metoder må kombineres.
1. Et alternativ vil være å grave ned ledningen. Dette medfører graving av en grøft, der
bunnforholdene vil avgjøre bredden på grøften. Ved hard leire kan grøften kun trenge å være
1,5 m bred, mens dersom sedimentet er mer løst kan det medføre at grøften vil være 5 til 10 m
bred. Denne metoden vil kunne ha fremgang på 50 til 70 m dagen. Det vil si at for å grave ned
hele ledningen vil det ta mellom 40 til 60 arbeidsdager å fullføre tiltaket, altså opptil rundt to
måneder.
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2. Et annet alternativ vil være å benytte en spylerobot til å spyle røret ned i sedimentet. Denne
metoden vil medføre en grøftebredde på inntil 1 m, og kan spyle ned 1000 til 2000 m med
ledning for dagen. Med andre ord vil det ta mindre enn en uke å gjennomføre tiltaket.
3. Et siste alternativ vil være å bruke retningsstyrt boring for ledningen, der ledningen legges et
par meter under overflaten. Denne metoden krever ikke at det graves en grøft, men vil kreve at
ledningen kommer opp gjennom bunnen i en strekning på mellom 300 til 1000 m. Dette
medfører da noe forstyrrelse veldig lokalt på opptil et par m2 ved skjøtepunktene langs
ledningen. Denne metoden kan ha en fremdrift på 100 m per dag, og det vil da ta ca. 29
arbeidsdager å gjennomføre arbeidet. Dette betyr at det vil ta ca. 1 til 2 måneder å etablere
ledningen med denne metoden.
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METODE
KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen bygger på metodikken i Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser
(V712) og på veileder for konsekvensutredninger utarbeidet av Miljødirektoratet (M-1941). 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 er 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 etter kriterier i tabell 3. I
verdivurderingene er det verdiene i nullalternativet som legges til grunn.
Steg 3: Vurdering av påvirkning for hvert delområde
I dette steget vurderes i hvilken grad hvert enkelt delområde blir påvirket av planene eller tiltaket (
tabell 5). Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske og geologiske funksjoner, og
økologiske prosesser, forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller
delvis brytes (noen ganger at de styrkes).
Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde
Konsekvensgraden for naturmangfold skal først bestemmes for hvert delområde. Konsekvensgraden
framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Konsekvensgraden vises i en
konsekvensvifte (figur 2), som viser hvor
alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket
Svært
Uten
Noe
Stor
Middels
forventes å bli. Denne skal gjøres for hvert
stor
betydning
alternativ
som
konsekvensutredes.
–––
––––
––
Ødelagt
–
0
Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde
Sterkt
skal
begrunnes.
Tabell
2
viser
forringet
konsekvensgradene som følge av ulike
kombinasjoner av verdi og påvirkning.
Forringet

Noe
forringet

Ubetydelig
endring

+ + +/ + + + +
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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.

Forbedret

Figur 2. Konsekvensvifte jf. M-1941.
Sammenstilling av verdi langs x-aksen og grad
av påvirkning langs y-aksen.
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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

Beskrivelse (sammenlignet med nullalternativet)
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
–
Ubetydelig miljøskade
Ingen eller ubetydelig miljøskade for området
0
Noe
miljøforbedring. Miljøgevinst for området. Noe forbedring (+) eller betydelig
+/++
Betydelig miljøforbedring forbedring (++)
+ + + / + + + + Stor miljøforbedring. Svært Stor miljøgevinst for området. Stor (+++) eller svært stor (++++)
stor miljøforbedring
forbedring. Benyttes i hovedsak der områder med ubetydelig eller
noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket

––––

Konsekvensgrad
Svært alvorlig miljøskade

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.
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Konsekvensgrad

Kriterier for konsekvensgrad
Stor andel av alternativets område har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere
Kritisk negativ konsekvens
delområder med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (– – – –), og i
tillegg store samlede virkninger. Brukes unntaksvis.
Stor andel av alternativets område har høy konfliktgrad. Det er delområder
Svært stor negativ konsekvens med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (– – – –), og ofte flere/mange
områder med alvorlig miljøskade (– – –). Vanligvis store samlede virkninger.
Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Ofte vil flere delområder ha
Stor negativ konsekvens
konsekvensgrad alvorlig miljøskade (– – –).
Ingen delområder med de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet
Middels negativ konsekvens
lavt. Delområder med konsekvensgrad betydelig miljøskade (– –) dominerer.
Kun en liten del av alternativets område har konflikter. Ingen delområder har
Noe negativ konsekvens
de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet lavt. Vanligvis vil
konsekvensgraden noe miljøskade (–) dominere.
Alternativet vil ikke medføre vesentlige endringer sammenlignet med
Ubetydelig konsekvens
nullalternativet. Det er få konflikter og ingen konflikter med de høyeste
konsekvensgradene.
Totalt sett er alternativet en forbedring for temaet sammenlignet med
nullalternativet. Det er delområder med positiv konsekvensgrad og kun få
Positiv konsekvens
delområder med lave negative konsekvensgrader. De positive
konsekvensgradene oppveier klart delområdene med negativ konsekvensgrad.
Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med
positiv konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative
Stor positiv konsekvens
konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv
konsekvensgrad.

Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema
Dersom utredningen omfatter flere klima- og miljøtema, skal konsekvensene for alle tema
sammenstilles.
Fremstillingen av forventede konsekvenser for klima- og miljøtemaene skal sikre at de mest sentrale
miljøtemaene presenteres, og vise hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike
alternativene. viser konsekvensgradene som følge av ulike kombinasjoner av verdi og påvirkning.

VALG AV FAGTEMA
Denne utredningen tar for seg temaet naturmangfold. Verdisettingskriterier for disse temane er gitt i
tabell 4 og grad av påvirkning er vist i tabell 5.
Tabell 4. Verdisettingskriterier av ulike fagtemaet naturmangfold fra V712 og M-1941.
Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Middels verdi /
forvaltningsprioritet

Stor verdi / høy
forvaltningsprioritet

Verdensarvområder.
Verneområder jf.
naturmangfoldloven.
Foreslåtte verneområder.
Utvalgte naturtyper

Naturmangfold

Verneområder og
områder med
båndlegging
Naturtyper
Miljødirektoratets
instruks
DN-håndbok 13,19
Norsk rødliste for
naturtyper
LK =
lokalitetskvalitet
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Svært stor verdi / høyeste
forvaltningsprioritet

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

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.

11

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.
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Verdikategori

Ubetydelig
verdi

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

Arter inkludert
økologiske
funksjonsområder
For fisk: NVE 49/2013

FO =
Funksjonsområder

Middels verdi /
forvaltningsprioritet

Stor verdi / høy
forvaltningsprioritet

Svært stor verdi / høyeste
forvaltningsprioritet

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"

Tabell 5. Påvirkning – naturmangfold.
Planen/tiltakets
påvirkning
Vernet natur

Ubetydelig
endring
Området blir restaurert mot Ingen eller
en opprinnelig
uvesentlig
naturtilstand.
virkning på
kort eller
lang sikt.
Forbedret

Noe forringet

Forringet

Ubetydelig påvirkning. Mindre påvirkning som
Ikke direkte
berører liten/ubetydelig
arealinngrep.
del og ikke er i strid med
Varig forringelse av
verneformålet.
mindre alvorlig art,
Varig forringelse av
evt. mer alvorlig
middels alvorlighetsgrad,
miljøskade med <10 år evt. mer alvorlig
restaureringstid
miljøskade med >10 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

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

Rådgivende Biologer AS

12

Sterkt forringet
Påvirkning som
medfører direkte
inngrep i
verneområdet og er i
strid med
verneformålet
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad
Evt. med >25 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
Splitter opp og/eller
forringer arealer slik
at funksjoner brytes.
Blokkerer
trekk/vandring hvor
det ikke er
alternativer.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid
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FELTUNDERSØKELSER
Vannledningens trasé er planlagt å gå over relativt grunne områder i tidevannssonen i Buvikbukta, og
rundt Brekkgrunnen til Øysand. Marint naturmangfold ble kartlagt i tiltaksområdet i Buvikbukta med
ROV (Remote Operated Vehicle), styrt av Frank Viggo Adsen fra ROV AS den 24.03.2022. Birgit S.
Huseklepp, Rådgivende Biologer AS, var med via videolink. Det ble filmet langs fem transekt som gikk
fra dypområdet og inn mot land (figur 3). Transektene var planlagt for å bekrefte utbredelsen av tidligere
avgrensing av naturtyper innenfor tiltaksområdet og evt. kartlegge nye naturtypeområder eller
artsforekomster. Det var i tillegg planlagt å kjøre langs vannledningens trasé, men fordi det var svært
grunt i tiltaksområdet, var dette ikke mulig. Videomaterialet er gjennomgått av Birgit S. Huseklepp, og
vurderinger av artsmangfold, naturtyper og bunnforhold er basert på videogjennomgangen.

Figur 3. Oversiktskart over gjennomførte feltundersøkelser utført med ROV.
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UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet består av tiltaksområdet og influensområdet. Tiltaksområdet er det geografisk
avgrensede området som er omsøkt for tiltaket og der tiltaket kan medføre direkte arealbeslag eller
mekaniske forstyrrelser. Tiltaksområdet er ikke fastlagt, og denne konsekvensutredningen tar
utgangspunkt i en foreløpig planskisse tilsendt av tiltakshaver. Influensområdet omfatter det området
der indirekte virkninger forventes å kunne oppstå, uavhengig av tiltaksområdets avgrensning.
Tiltaksområdet for etablering av vannledningen er området hvor det må foretas direkte mekaniske
inngrep langs traseen. Det er tatt utgangspunkt på maksimal grøftebredde av 10 m langs hele traseen.
Siden tiltaksområdet vil tildekkes til med stedegent sediment, vil inngrep på sedimentoverflaten være
midlertidige. Arealbeslag i dypere sedimentlag vil kun omfatte selve vannledningen, samt støpt kappe,
betonglodd eller kjetting.
Avgrensing av influensområdet for det planlagte tiltaket er av betydning kun for anleggsfasen,
Midlertidige virkninger på marine organismer vil først og fremst være knyttet til spredning av sediment
i forbindelse med mudrearbeidet og støypåvirkning. Spredning av partikulært materiale vil være
avhengig av strømforholdene i Buvikbukta, mest knyttet til tidevann. Vannstanden i tiltaksområdet kan
variere med opptil 287 cm ved middels spring høyvann. Området er i tillegg preget av vannmasser fra
elvene Vigda og Gaula. Estuarer er store elvemunninger der brakkvannspåvirkningen er viktig for
økosystemet. Et slikt økosystem er det i elvemunningen der Gaula renner ut, som fører til at er
brakkvannslag oppstår i overflaten. Dette medfører at saltere vannmasser blir revet med fra dypere lag
i en motgående innoverrettet strøm fra fjorden. De lokale strømforholdene kan være så sterke at de
medfører erosjoner på Brekkgrunnen og områdene rundt (Ulsund 2017). På bakgrunn av sterk
tidevannsstrøm samt tidvis sterk strøm fra elvene i Buvikbukta vil trolig partikulært materiale kunne
spre seg opp til 1000 m rundt tiltaket.
Vurderte influensområder, som legges til grunn for utredningen, er kartfestet i figur 4.
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Figur 4. Oversiktskart over det vurderte influensområdet for anleggsfasen.
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DAGENS MILJØTILSTAND
OMRÅDEBESKRIVELSE
Buvikbukta ligger i Gaulosen som er en sidearm av Trondheimsfjorden i Trøndelag (figur 5). Innerst i
fjorden har elven Gaula sitt utløp. Elvedeltaet tilhørende Gaula er et av de største elvedeltaene i SørNorge, som i liten grad er berørt av menneskelig påvirkning (figur 6) (Ulsund 2017). Området for det
aktuelle tiltaket strekker seg hovedsakelig over landområder, men vil også gå i sjø. Tiltaksområdet i sjø
omfatter en ledningstrasé fra Saltnesstrand og strekker seg i nordvestlig retning rundt Brekkgrunnen, før
røret går i land ved Øysand. Hele det marine området for det aktuelle tiltaket inngår i Gaulosen marine
verneområde. Det er også registrert flere naturreservat i området.

Figur 5. Oversiktskart over området for det aktuelle tiltaket. Verneområder i området er også vist.
Rådgivende Biologer AS
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Figur 6. Historisk oversikt over utvikling i Skaun kommune. Til venstre: Flyfoto av Buvikbukta fra
Orkdal-Skaun 1981. Til høyre: Flyfoto av Buvikbukta fra Melhus-Skaun-Orkland-Midtre Gauldal 2021.

DAGENS SITUASJON
KUNNSKAPSGRUNNLAGET
I tråd med utarbeidingen av forvaltningsplanen for Gaulosen marine verneområde ble det utført diverse
undersøkelser i området Buvikbukta. I forvaltningsplanen blir bunnsubstratet beskrevet bestående av
finere og mer slamaktig sediment sammenlignet med andre bløtbunnsområder i fjæresonen. Tangloppen
Corophium crassicorne er en dominerende art i bløtbunnsområdene og er en viktig del av dietten til
ender og vadere. Det er i tillegg observert store mengder pepperskjell (Scrobicularia plana). Fjæremark
og muslinger er utbredt i hele bløtbunnsområdet ved Gaulosen (Ulsund 2017).
Planlagt vannledning strekker seg på tvers av vannforekomstene Buvika og Gaulosen (vannnett.no/portal). Vannforekomstene ligger relativt beskyttet til og fjorden består av vannmasser som er
sterkt ferskvannspåvirket. Gaulosen regnes å være i god økologisk tilstand og av udefinert kjemisk
tilstand. Forurensningskilder til Gaulosen er fra jordbruk og avløpsvann, som regnes å ha middels
påvirkning ifølge Vann-nett. Buvika regnes å være i moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk
tilstand. Vannforekomsten har fått tilstandsklasse "moderat" etter en faglig vurdering av planteplankton
i 2018 som ble registrert av statsforvalteren i 2020. Jordbruk, avløpsvann fra spredt bebyggelse,
havneanlegg og søppelutfylling regnes imidlertid å ha liten påvirkning i Buvika. Punktutslipp fra et
renseanlegg regnes ifølge Vann-nett å medbringe stor påvirkning.
Deler av tiltaksområdet er kartlagt tidligere av NIVA (Brekkby mfl. 2020). Ved feltundersøkelser i
området i 2009, ble det avgrenset de viktige naturtypene bløtbunnsområder i strandsonen og ålegraseng
etter DN håndbok 19. Naturtypene er diskutert i større grad i kapittelet for verdivurdering.
FELTUNDERSØKELSER AV MARINT NATURMANGFOLD
Generell beskrivelse av naturmangfoldet
Sjøbunnen langs transektene var dominert av bløtbunn, med områder av skjellsand eller større
skjellrester. Observert fauna og flora var relativt lik for de ulike transektene, med noe variasjon knyttet
til dybde og bunnforhold. På områder med bløtbunn ble det observert mye trådformede alger på bunnen,
og i enkelte områder vokste sukkertare og stortare spredt på bunnen.
Generelt sett var artssammensetningen svært lik langs de fem transektene, med vanlig bløtbunnsfauna
observert langs alle transektene (figur 7). Av fisk ble det observert en flyndre (Pleuronectiformes) og
flere stimer med småfisk. Det ble i tillegg observert flere sjøstjerner, inkludert vanlig korstroll (Asterias
rubens). Bløtdyr som skjell og snegl ble observert både på bløtbunn og på steiner langs alle transektene.
Blåskjell (Mytilus edulis) ble observert i ansamlinger på hardbunnen og påvekst på stein innimellom
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bløtbunnen. Spredte individer av sanskjel (trolig Mya arenaria) ble observert i bløtbunn i
tidevannssonen. Av krepsdyr ble det observert enkelte eremittkreps og et par taskekrabber (Cancer
pagurus). Gravehauger etter fjæremark (Arenicola marina) ble observert langs flere av transektene, men
aktiviteten var størst langs to av transektene, T3 og T5.

A

B

C

D

Figur 7. Vanlige arter observert ved feltundersøkelser av området. A: En flyndrefisk langs T1 på ca. 4
m dyp. B: En taskekrabbe langs T1 på ca. 3 m dyp. C: Blåskjellansamling med vanlig korstroll på ca. 3
m dyp. D: Fjæremark på bløtbunn med trådformede alger.
På dypere havbunn, rundt 35 til 10 m dyp, ble observert ved transekt T2 og T4, som begge startet på
bløtbunnsområder med sylindersjørose (Cerianthus sp.) og diverse sjøfjær, inkludert stor piperenser
(Funiculina quadrangularis), liten piperenser (Virgularia mirabilis) og vanlig sjøfjær (Pennatula
phosphorea) (figur 8).

A

B

Figur 8. Bunnfauna observert på dypere områder. A: Sjøfjæren liten piperenser på ca. 34 m dyp langs
T2. B: Sylindersjøroser på ca. 18 m dyp.
På bløtbunnsområder i nærheten av land ble det langs alle transektene observert naturtypen ålegraseng
(figur 9). Ålegrasengen stod generelt sett ganske tett i et belte på ca. 2 til 4 m dyp. I enkelte områder
stod ålegraset mer spredt. Ålegrasengen stod hovedsakelig på bløtbunn, men i enkelte områder var
bunnen dekket av blåskjellskall, samt grus og litt større steiner.
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A

B

C

Figur 9. Observasjoner av ålegras i undersøkelsesområdet. A: Spredte individer på bløtbunn med
skjellrester og mindre steiner på ca. 2 m dyp langs T2. B: Tett med ålegras langs transekt T5 på ca. 3
m dyp. C: Ålegraseng på grovt sediment av småstein og skjellrester på ca. 3 m dyp langs transekt T4.
Beskrivelser av transekter
I avsnittende under følger korte beskrivelser av hvert transekt.
Transekt T1 (mellom ca. 4 – 1 m dyp) – Brekkgrunnen
Transekt T1 startet på bløtbunn med noen trådformete alger, og enkelte rødalger. Flere store brunalger,
hovedsakelig sukkertare med diverse påvekst av fauna og epifyttiske alger, ble observert spredt på
bunnen. I enkelte områder ble det observert ansamlinger av blåskjell. Brødsvamp ble observert voksende
på stein sammen med diverse alger (figur 10). Ålegras ble først observert spredt på bløtbunn, før det ble
registrert svært tett forekomst av ålegras (figur 10). Det var stort sett bløtbunn, men med varierende
innblanding av stein og skjellrester. Siste del av transektet var det mest steinete område, hvor det også
ble observert enkelte steinblokker.
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A

B

Figur 10. Artsmangfold og bunnforhold langs transekt T1. A: Brødsvamp ble observert voksende på
hardbunn ved flere anledninger langs transektet, her på en steinblokk på ca. 3 m dyp. Rundt
brødsvamper er det bløtbunn og noen alger, inkludert trådformete alger og sukkertare. B: Ålegraseng
med noe trådformete alger voksende innimellom på ca. 2 m dyp.
Transekt T2 (42 – ca. 2 m) – Brekkberga
Transekt T2 startet langs en bløtbunnsskråning på 42 m dyp. Frem til ca. 11 m dyp ble det observert
sylindersjørose og spredte forekomster av sjøfjær (figur 11). Det ble også observert større gravehull,
trolig tilhørende krepsdyr. Noe alge- og ålegrasrester ble observert på bunnen fra 27 m og opp ca. 6 m
dyp. Det var lite makrofauna fra 8 m dyp og opp til ca. 3 m dyp. Fra ca. 6 m dyp ble det observert noe
grovere sediment med skjellrester og noe trådformete alger. Transektet forløp seg så over et område som
var svært likt første del av T1. Noe stein ble observert langs transektet (figur 11). Ålegras ble observert
på ca. 3 til 2 m dyp, med først mer spredt og så tett forekomst av ålegras. Ålegrasengen strakk seg over
områder med skjellrester på bunnen, etterfulgt av et område med finere sediment. I strandsonen ble det
observert et lite brunalgebelte (diverse Fucus spp., trolig blæretang og sagtang) og vanlig
strandsonefauna, inkludert bløtdyr som snegler og blåskjell, samt noe påvekst av kalkalger på steiner.
Fra 1 m og opp ble det observert flere steinblokker.

A

B

Figur 11. Artssammensetning og bunnforhold langs T2. A: Diverse alger, inkludert røde kalkalger på
stein med sedimentbunn av varierende grovhet rundt på ca. 2 m dyp. B: En vanlig sjøfjær på bløtbunn
med noe akkumulasjon av alger på ca. 20 m dyp.
Transekt T3 (ca. 7 – 2 m) – Buvikbukta øst
Transekt T3 startet på bløtbunn med noe trådformete alger og noe større algerester. Fra ca. 4 m dyp var
bunnen nesten helt dekket av trådformete alger, med flekker av fint sediment innimellom. Ved 3 m og
inn ble det også observert flekkvise ansamlinger av blåskjell. Enkelte individ av sukkertare ble registert
spredt langs transektet, hovedsakelig med diverse påvekst. Flere gravehull etter fjæremark (Arenicola
marina) ble observert på bløtbunnen. Spredt forekomst av ålegras ble observert fra 2,3 m dyp på et
område dominert av bløtbunn uten trådformete alger (figur 12). Større tetthet av ålegraseng ble
observert på et område frem til 2,1 m dyp, før ålegrasene igjen stod mindre spredt mot slutten av
transektet. Enkelte steiner med mye påvekst av tang og diverse fauna ble observert langs hele transektet
(figur 12). Området som T3 strakk seg over er trolig sterkt ferskvannspåvirket fra elven Vigda som
renner ut i Buvika.
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A

B

Figur 12. Artsammensetning og bunnforhold langs T3. A: Ålegras og blåskjellansamlinger på bløtbunn
på 1.9 m dyp. B: Diverse brunalger på hardbunn.
Transekt T4 (24 – ca. 2,6 m) – Buvikbukta vest
Transekt T4 var det vestligste transektet, og strakk seg hovedsakelig over bløtbunnsormåder. Transektet
startet på 24 m dyp på et område med sylindersjøroser og enkelte sjøfjær, hovedsakelig vanlig sjøfjær
(figur 13), samt noen gravehull. Det ble observert noen sukkertarerester. Mellom 10 m til 5 m ble det
observert flere sjøstjerner, eremittkreps og en del skjellrester. Fra ca. 6 m dyp var bunnen hovedsakelig
dekket av trådformete alger, og ble det observert sukkertare med noe påvekst. Det ble også observert
ansamlinger av blåskjell og hauger etter graveaktivitet fra fjæremark. Mot slutten av transektet ble det
observert store mengder blåskjell og blåskjellrester (figur 13), med spred ålegras innimellom. Transekt
T4 var også i noe grad ferskvannspåvirket, og det var trolig bra med strøm i området.

A

B

Figur 13. Artssammensetning og bunnforhold langs transekt T4. A: Sjøfjær på bløtbunn på ca. 22 m
dyp. B: Blåskjell og blåskjellrester på ca. 3 m dyp.
Transekt T5 (ca. 4 – 2 m) – Brekka nord
Transekt T5 startet i et område med tett ålegraseng på ca. 3 m dyp. Det ble observert stein av varierende
størrelse i området. På ca. 3 m dyp et lite stykke innover minket tettheten av ålegrasengen, og noen
fjæremarkgravehull ble observert. Ålegrasengen ble etterfulgt av et område uten ålegras, som
hovedsakelig var dekket av fint sediment med flekkvis diverse arter av brunalger, inkludert blant annet
sukkertare, sagtang, blæretang og grisetang (figur 14). Nærmere land ble det igjen observert spredte
individer av ålegras. Transektet avsluttet der vannledningen er planlagt, i et område av flat bløtbunn
med noen spredte ålegrasindivider.
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A

B

Figur 14. Artssammensetning og bunnforhold langs T5. A: Ålegraseng på bløtbunn med fjæremark
innimellom på ca. 3 m dyp. B: Brunalger, inkludert sagtang og blæretang, på ca. 2 m dyp.

NULLALTERNATIVET
Nullalternativet er referansesituasjonen for området dersom tiltaket ikke blir gjennomført. Det tilsvarer
at vannledningen ikke blir etablert. Nullalternativet utarbeides for å tydeliggjøre realistisk utvikling i
utredningsområdet som ikke er tilknyttet det aktuelle tiltaket. Det fastsettes et sammenligningsår på to
år frem i tid, 2024. Sammenligningsåret skal tilsvare det året tiltaket er forventet ferdigstilt.
Etter kommuneplanens arealdel (Reguleringsplan nr. 201208) er deler av tiltaksområdet avsatt til
bevaring av naturmiljø, og hele området i Skaun kommune er avsatt til bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone. Det er ikke kjent om det er lagt andre planer i det aktuelle
området som vil påvirke naturmangfoldet i sammenligningsperioden.
Det er ikke forventet økt forringelse eller negativ påvirkning på naturmangfoldet utover det som er
dagens situasjon innenfor sammenligningsperioden på 2 år.
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VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
VERNEOMRÅDER OG OMRÅDER MED BÅNDLEGGING
Gaulosen marine verneområde ligger i en sidearm til Trondheimsfjorden hvor elven Gaula renner ut
(figur 15). Verneområdet dekker et sjøareal på 10 866 daa, og ligger innenfor kommunene Trondheim,
Melhus og Skaun. Verneområdet ble etablert i 2017 og er forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.
Formålet med verneområdet er å ta vare på et relativt uberørt område med flere naturtyper som er viktige
funksjonsområder for blant annet fugl og fisk. Området omfatter et relativt uberørt elvedelta innerst i
fjorden, som består av store tidevannsflater og grunne arealer av sand- og mudderbunn. Verneverdien
er tilknyttet til bevaringen av helheten i den økologiske funksjonen av området, der forholdene legger
til rette for et mangfoldig plante- og dyreliv. Vern av Gaulosen sikrer området mot utbyggingsplaner og
dumping av masser som er en stor trussel mot verdiene i området. I tillegg til Gaulosen marine
verneområde ligger det flere naturreservat i området. Dette inkluderer Gaulosen naturreservat, som
omfatter verneplan for våtmark i selve elvemunningen. Naturreservatene ligger utenfor det avgrensede
influensområdet, og vil ikke bli omtalt videre.
Hele Gaulosen marine verneområde er også gitt status som IBA-område (Important Bird Area) av
Birdlife International. IBA-kriteriet oppfylles basert på forekomsten av grågås, kortnebbgås og sjøorre
under trekktiden (Ulsund 2017).
Verneområdet Gaulosen (delområde 1) har svært stor verdi.

Figur 15. Oversikt over verneområder som kan påvirkes av tiltaket.
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NATURTYPER
Det er registrert og kartlagt flere spesielle naturtyper i henhold til Direktoratet for Naturforvaltning sin
håndbok DN-håndbok 19 fra 2007. I Naturbase er det registrert to bløtbunnsområder i strandsonen (I08)
og et område for ålegraseng (I11) innenfor tiltaks- og influensområdet.
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)
Bløtbunnsområder i strandsonen ble registrert i 2009 og har områdenavn Gaulosen (Brekkby mfl. 2020).
Bløtbunnsområdene ble avgrenset ved hjelp av ortofoto og terrengmodeller. Lokaliteten som ligger inne
i Buvikbukta (BM00120460) dekker et areal på 577 daa, og tiltaket strekker seg i stor grad på tvers av
det avgrensede området. Lokaliteten som ligger nord i tiltaksområdet (BM00120461) er på 2 558 daa,
og kun en liten del vil bli berørt av tiltaket. I forbindelse med denne rapporten får de to områdene med
bløtbunnsområder i strandsone delnavnene Gaulosen 1 (delområde 2) for området som ligger i
Buvikbukta, og Gaulosen 2 (delområde 3) for området som ligger nord i tiltaksområdet.
Bløtbunnsområdene er i Naturbase registrert som svært viktig, og har derfor stor verdi.
Ålegraseng (I11)
Det er i tillegg avgrenset et område av naturtypen ålegraseng i Naturbase. Ålegrasengen, Buvikbukta
(BM00120543) (delområde 4), består av et areal på 163 daa, og ble avgrenset av NIVA i 2009 ved hjelp
av modeller, kart og foto fra feltinnsamlede punktdata (Bekkby mfl. 2020). Ålegrasengen er registrert
bestående av tett og heldekkende eng, og ligger beskyttet til for vind i et område med mye sand.
Observasjoner fra feltundersøkelsene i mars bekrefter den tidligere avgrensingen av naturtypen og det
blir i tillegg avgrenset to ytterligere områder av naturtypen ålegraseng, Buvikbukta vest (delområde 5)
og Brekkgrunnen (delområde 6), på henholdsvis 18 og 149 daa. Det kan ikke utelukkes at de tre
ålegrasengforekomstene alle er del av samme forekomst.
Det registrert gytefelt i Gaulosen. I en revisjon av verdivurdering utført av NIVA i 2020 blir det presisert
at en naturtype kan ha en forhøyet verdi dersom den er tilknyttet et funksjonsområde (NIVA 2020), slik
som det er her. Ålegrasenger er viktige oppvekst-, beiteområder og skjulested for fisk, og nyere studier
har vist at ålegrasenger også er viktig for å opprettholde robuste og lokale fiskebestander langs kysten
(Knutsen mfl. 2022). Ålegrasengen Buvikbukta er i Naturbase registrert som viktig. På bakgrunn av
dette, samt tilknytning til gyteområder i Gaulosen vurderes alle de tre ålegrasengene (delområde 4-6) å
være av stor verdi.
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Figur 16. Oversikt over avgrensede naturtyper innenfor tiltaks- og influensområdet. Mulig videre
utbredelse av naturtypen ålegraseng er vist med stiplede piler.
ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
Buvikbukta med sine utstrakte bløtbunnsområder i strandsonen er leveområde for et rikt fugleliv, noe
som ga viktig utslag for vern av området. Området er et viktig trekk- og overvintringsområde for fugl i
nasjonal sammenheng, og benyttes også som et myteområde (Ulsund 2017). Buvikbukta fungerer som
et viktig beiteområde for blant annet diverse vadefugl, stokkand, hettemåke og fiskemåke, mens grunne
områder utenfor fjæren er svært viktige for brunnakke, diverse måker og kvinand (Ulsund 2017).
Fuglelivet varierer mye gjennom året, men per i dag er minst 180 arter registrert ved Buvikbukta og
Brekkgrunnen (se Ulsund 2017 og kilder derunder). Av disse er det registrert flere rødlistede arter.
Det er fra tidligere avgrenset flere funksjonsområder for fugl innerst i Gaulosen i karttjenesten Artskart,
og syv av disse overlapper med influensområdet for tiltaket. Ettersom funksjonsområdene i stor grad er
avgrenset for de samme artene, og områdene tilsynelatende ikke dekker ulike funksjonsområder, er disse
syv funksjonsområdene slått sammen til et stort funksjonsområde for fugl i denne rapporten, delområde
7 (figur 17). Det er vurdert hensiktsmessig å avgrense økologiske funksjonsområder for fugl der det er
observert paring, oppvekst, myteområde, trekking, overvintring, beiteområde og overnattingsområde
(Framstad mfl. 2018). Flere av disse aktivitetene er registrert for fugl innenfor det avgrensede
influensområdet (figur 17). Reproduksjon og mulig reproduksjon er registrert av flere arter sjøfugl
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(tabell 6), inkludert reproduksjon for tjeld (NT) og makrellterne (EN). Etter kriteriene for
verdivurdering av funksjonsområde av rødlistede arter (jf. tabell 4) vil funksjonsområdet få svært stor
verdi, ettersom det er gjort registreringer et funksjonsområde av en sterkt truet art ved reproduksjon av
makrellterne. Ettersom det kun foreligger en registrering av reproduksjon for markrellterne fra 7. august
2014, vurderes det at det ikke er godt nok grunnlag til å verdisette funksjonsområdet til svært stor verdi.
Avgrenser funksjonsområde for fugl (delområde 7) er vurdert å ha stor verdi.

Figur 17. Funksjonsområder for fugl (delområde 7) i Buvikbukta. Til høyre: Foreliggende avgrensinger
av funksjonsområder for fugl i Buvikbukta hentet fra karttjenesten Artskart (13.04.2022). Til venstre:
avgrenset og vurdert influensområde for fugl i forbindelse med tiltaket.
Tabell 6. Registrerte rødlistede arter av sjøfugl observert med aktiviteten reproduksjon eller mulig
reproduksjon i influensområdet fra 2000-2022, hentet fra Artskart 12.04.2022. Rødlistestatus jf.
Artsdatabanken (2021). NT = Nært truet, VU = sårbar, EN= sterkt truet, CR= kritisk truet.
Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn

Fugl

Branta
bernicla
Ringgås
bernicla
Chroicocephalus
Hettemåke
ridibundus

Status

Registrert

NT

Mølla-Saltstrand

CR

Øysand

Crex crex

Åkerrikse

CR

Øysand

Haematopus
ostralegus

Tjeld

NT

Mølla-Saltstand,
Brekkgrunnen

Larus argentatus

Gråmåke

VU

Øysand

Larus canus

Fiskemåke

NT

Øysand

Numenius arquata Storspove

EN

Øysand

Podiceps auritus

Horndykker

VU

Brekkgrunnen

Sterna hirundo

Makrellterne

EN

Mølla-Saltnesstrand

Tringa totanus

Rødstilk

NT

Buvika
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Aktivitet

Mulig
reproduksjon
Mulig
reproduksjon
Mulig
reproduksjon
Reproduksjon
Mulig
reproduksjon
Reproduksjon
Mulig
reproduksjon
Mulig
reproduksjon
Reproduksjon
Mulig
reproduksjon
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Gyteområder
I Fiskeridirektoratets karttjeneste er det avgrenset et lokalt viktig gyteområde for kysttorsk, Gaulåsen
(delområde 8). Gyteområdet ble registrert av Havforskningsinstituttet i 2010. Lokaliteten ligger utenfor
influensområdet for tiltaket i driftsfasen, men kan oppleve noe påvirkning ved anleggsfasen (figur 18),
selv om dette trolig vil være i liten grad. Gytefelt og tilknyttete grunne områder med vegetasjon, som
ålegrasenger, regnes å være viktige funksjonsområder for torsk, og er derfor diskutert under deltemaet
for arter og deres økologiske funksjon, selv om gytefeltet er klassifisert som en naturtype (nøkkeltema
for arter) etter DN-håndbok 19. Gytefeltet Gaulåsen (delområde 8) er et lokalt viktig gyteområde og har
middels verdi.

Figur 18. Avgrenset gytefelt for torsk (delområde 8) i Gaulosen.
Anadrome fiskebestander
Hele Trondheimsfjorden er avgrenset som en nasjonal laksefjord, og laks og sjøørret vander gjennom
Gaulosen og opp i Gaula. Videre er Gaula et nasjonalt laksevassdrag, og regnes å være en av Norges
beste lakseelver. Laks og sjøørret vander gjennom Gaulosen og opp i Gaula. Gaulosen er trolig et viktig
funksjonsområde for sjøørret på grunn av de store bløtbunnsområdene (Ulsund 2017). Anadrome
fiskebestander vil trolig ikke bli berørt av tiltaket, og vil derfor ikke bli omtalt videre.
Naturområder med vanlige arter og deres funksjonsområde innenfor influensområdet som ikke allerede
er påvirket av tekniske inngrep eller fremmedarter (delområde 9) har noe verdi.

Rådgivende Biologer AS

27

Rapport 3695

OPPSUMMERING AV VERDIER
De ulike delområdene innenfor deltemaet naturmangfold og deres verdier er oppsummert i tabell 7 og
kartfestet i figur 19.
Tabell 7. Oversikt over registrerte delområder og verdier i utredningsområdet for naturmangfold.
Delområde
Gaulosen marine
verneområde
2 Gaulosen 1

Type

Størrelse Verdi

Bløtbunnsområder i strandsonen

577

Svært
stor
Stor

3 Gaulosen 2

Bløtbunnsområder i strandsonen

2557

Stor

4 Buvikbukta

Ålegraseng

163

Stor

5 Buvikbukta vest

Ålegraseng

18

Stor

6 Brekkgrunnen

Ålegraseng

149

Stor

6357

Stor

24 265

Middels

4118

Noe

1

Marint verneområde som omfatter flere naturtyper.

7 Funksjonsområde for fugl Funksjonsområder for fugl innenfor påvirkningsområdet
8 Gaulosen gytefelt
Funksjonsområde for
9
vanlig arter

Gytefelt for kysttorsk
Funksjonsområde for vanlige arter som har sitt leveområde
innenfor påvirkningsområdet

10 859

Figur 19. Oversikt over registrert delområder og verdier av naturmangfold i utredningsområdet.
Delområder er vist med tall.
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
GENERELT OM PÅVIRKNINGER
Ofte vil de største virkningene for marint miljø være i driftsfasen, der influensområdet kan være relativt
stort. Bare varige virkninger (driftsfasen) skal konsekvensutredes, mens midlertidige påvirkninger
(anleggsfasen) omtales i et eget kapittel.
Varige virkninger vil i hovedsak være svært små, og vil være knyttet til arealbeslag i sedimentbunnen
av ledningen. Påvirkninger i tiltaksområdet vil stort sett være midlertidig, ettersom vannledningen skal
graves ned, og det forventes at vegetasjon vil reetablere seg i løpet av 2-3 år. Vannledningen vil trolig i
liten grad ha påvirkning på bunnfauna som lever i sedimentet.

PÅVIRKNING AV TILTAKET
VERNET NATUR
Vernet skal sikre at verneverdier er i mest mulig urørt tilstand. Ettersom vannledningen skal graves ned,
vil tiltaket medføre svært små arealbeslag av viktige naturtyper eller funksjonsområder for arter i
verneområdet i driftsfasen. I anleggsfasen vil det være svært små arealbeslag. Tiltaket vurderes derfor å
medføre ubetydelig endring i verneområdet. Med svært stor verdi for Gaulosen marine verneområde og
ubetydelig endring gir dette ubetydelig miljøskade (0).
NATURTYPER
Bløtbunnsområder i strandsonen er sårbare for inngrep som omhandler mudring, hindring av
vanngjennomstrømming og utfylling, da dette kan føre til endringer i produktiviteten i området.
Etablering av vannledning i kappe, og alternativt medfølgende kjetting, fulgt av fylling av grøften med
stedegent sediment vil i liten grad medføre slike endringer. For bløtbunnsområdene vil arealbeslagene
ved anleggsarbeidet være svært små, og bløtbunnsområdene vil kunne rehabilitere seg to til tre måneder
etter at anleggsarbeidet ferdigstilles. På grunn av dette vurderes tiltaket å medbringe ubetydelig endring
for bløtbunnsområder i strandsonen. Med stor verdi for bløtbunnsområdene og ubetydelig endring gir
dette ubetydelig miljøskade (0) på delområde 2 og 3.
Naturtypen ålegraseng er sårbar for fysiske inngrep som utfylling i grunne områder, mudring og
drenering. Mindre ålegrasforekomster regnes å være mer utsatt og sårbare for slike påvirkninger.
Tiltaket vil føre til fjerning av ålegras eller forstyrrelser av samfunnet langs en smal stripe på tvers
gjennom delområde 4 og 6. Delområde 5 vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. De delene av
ålegrasengene som vil oppleve mekaniske forstyrrelser i anleggsfasen vil imidlertid reetablere seg etter
to til tre år etter at anleggsarbeidet avsluttes. Tiltaket vurderes derfor å medføre ubetydelig endring for
naturtypen. Med stor verdi for ålegrasengene og ubetydelig endring gir dette ubetydelig miljøskade (0)
på delområde 4, 5 og 6.
ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
Funksjonsområder for fugl er sårbare for inngrep som medfører tap av de økologiske funksjonene, særlig
tilknyttet beiteområder, myteområder og reproduksjon, som gjør området attraktivt for fugl.
Hovedårsaken til at arter er truet eller nært truet i Norge er arealendring og arealbeslag (Henriksen &
Hilmo 2015), trolig knyttet til endringer i artens økologiske funksjonsområde (Framstad mfl. 2018).
Mulig påvirkning og varige konsekvenser av tiltaket vil være minimale for funksjonsområde for fugl. I
re-etableringsfasen av bløtbunnsområdene og ålegrasengene vil påvirkningen være noe større, men
tiltaksområdet omfatter kun mindre deler av beiteområder for sjøfugl i området. Etter at naturtypene er
re-etablert vurderes tiltaket å medføre ubetydelig endring for funksjonsområdet for fugl. Med stor verdi
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og ubetydelig miljøskade gir dette ubetydelig miljøskade (0) for delområde 7.
For gytefeltet Gaulosen vil kun en liten del av området havne innenfor influensområdet som er avgrenset
for etablering av vannledningen, men ålegrasengene er viktige yngelområder for kysttorsk.
Vannledningens trasé vil imidlertid ikke overlappe med gytefeltet og videre ligger vannledningen
nedgravd i bunnen. Tiltaket vil ikke medføre endringer på funksjonen til gytefeltet. Med middels verdi
av gytefeltet Gaulosen og med ubetydelig endring gir dette ubetydelig miljøskade (-) for delområde 8.
For vanlige arter og deres funksjonsområder innenfor influensområdet vil konsekvensene av arealbeslag
ved etablering av tiltak være svært små. Ettersom vannledningen skal graves ned vil områdene som
opplever midlertidige endringer etter gravearbeid rekoloniseres. Arealbeslag av vannledningen vil ha
svært liten påvirkning på vanlige marine arter, og vil hovedsakelig kun påvirke arter som lever i
sedimentet. Påvirkning på funksjonsområde for vanlige arter forventes å medføre ubetydelig endring.
Med noe verdi og ubetydelig endring gir dette ubetydelig miljøskade (0) for delområde 9.

SAMLEDE VIRKNINGER
Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. En påvirkning av et økosystem skal
vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller vil bli utsatt for, jf.
Naturmangfoldloven § 10.
Av tekniske inngrep finnes det noen små kaier og fortøyninger, men disse ligger hovedsakelig utenfor
tiltaksområdet som er vurdert i denne konsekvensutredelsen. Landbruksområder rundt Gaulosen
benyttes til kornproduksjon eller husdyrbeite. Næringstilførsel fra omkringliggende jordbruk kan være
en faktor som bidrar til det store artsmangfoldet observert i fjæresonen i Buvikbukta (Ulsund 2017).
Det er noe båttrafikk i området. Norgesmøllene holder til vest for tiltaksområdet. Møllen har noe
båttrafikk, med om lag 30 båtanløp i året, inn og ut av anlegget, og på grunn av sedimenttilførsel fra
omkringliggende elver må anlegget av og til mudre innseilingleiet. Området blir benyttet som
friluftlivsområde, og har blitt et populært område å besøke for ornitologer. Buvikbukta blir brukt som
badeplass om sommeren, og det er noe småbåttrafikk og kiting i området.
I vann-nett (www.vann-nett.no) er vannforekomsten Buvika oppført med moderat økologisk
miljøtilstand og udefinert kjemisk tilstand. Punktutslipp fra renseanlegg medfører stor påvirkning, mens
jordbruk, avrenning fra bebyggelse, kysttransport og urban utvikling har liten påvirkning på resipienten.
Etablering av vannledning vil i liten grad føre til økt belastning på det marine økosystemet i form av
svært lite arealbeslag, og det er ikke vurdert at tiltaket vil føre til alvorlige eller særlig negative
skadevirkninger på økosystemet.
FREMTIDIGE TILTAK
Det er gitt tillatelse for etablering av småbåthavn i form av en flytebrygge ved Norgesmøllene, men
utbyggingen er ikke realisert enda. Videre kommer behovet for en reservevannledning ettersom en
forventer en befolkningsvekst i Skaun og omkringliggende kommuner i løpet av de neste tiårene.
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KONSEKVENS
Tiltaket vil medføre ubetydelig miljøskade for alle de vurderte delområdene, ettersom naturtyper i
området vil kunne reetablere seg kort tidetter tiltaket er ferdigstilt. For naturtypen bløtbunnsområder i
strandsonen vil rehabiliteringsperioden kun være noen måneder, mens for ålegrasenger vil
rehabiliteringsperioden være betydelig lengre, trolig to til tre år. Videre er det vurdert at det ikke er
samlede virkninger som gir grunnlag for å øke den samlede konsekvensen av tiltaket. Samlet sett
vurderes tiltaket å ha ubetydelig konsekvens for naturmangfold (tabell 8).
Tabell 8. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtemaet naturmangfold.
Vurderinger

Konsekvens for
delområder

Delområde

Alternativer
0-alt.

Utbygging

1 Gaulosen marine verneområde

0

Ubetydelig miljøskade (0)

2 Gaulosen 1

0

Ubetydelig miljøskade (0)

3 Gaulosen 2

0

Ubetydelig miljøskade (0)

4 Buvikbukta

0

Ubetydelig miljøskade (0)

5 Buvikbukta vest

0

Ubetydelig miljøskade (0)

6 Brekkgrunnen

0

Ubetydelig miljøskade (0)

7 Funksjonsområde for fugl

0

Ubetydelig miljøskade (0)

8 Gaulosen gytefelt
9 Funksjonsområde for vanlige
arter
Begrunnelse for vektlegging

0

Ubetydelig miljøskade (0)

0

Ubetydelig miljøskade (0)

Ingen element er spesielt vektlagt.
Økosystemet er i dag noe belastet fra avrenning fra
land og industri i området, men tiltaket vurderes å ikke
videre øke belastningen.

Avveininger

Samlede virkninger

Samlet
konsekvens for
miljøtema

Ubetydelig konsekvens
Tiltaket medfører ubetydelige endringer for
økosystemet, gitt at naturtyper får tid til å
rehabilitere seg etter anleggsperioden.

Samlet konsekvens
Begrunnelse
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Bare varige påvirkninger skal konsekvensvurderes, men det er ofte relevant å beskrive midlertidig
påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Flere av de negative virkningene kan ha
samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte tilfeller kan det negative omfanget være
større i anleggsfasen, slik som i dette tilfellet. Det som i hovedsak skiller anleggs- og driftsfase er selve
anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form av økt trafikk,
endringer i støynivået, og oppvirvling og spredning av partikler.

STØY
Anleggsarbeid og økt trafikk i anleggsområdet kan forstyrre fugl, pattedyr og fisk, spesielt i hekke- og
yngleperioden om våren. De fleste arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået,
men noen arter er svært følsomme for forstyrrelser. Det er registrert reproduksjon og mulig reproduksjon
for flere rødlistede fuglearter i området. Anbefalte hensynssoner og sårbare perioder for flere av
fugleartene som er rødlistet er utarbeidet av Multiconsult (2018), og er vist i tabell 9.
Tabell 9. Oversikt over sårbare perioder og hensynssoner for truede fuglearter som er registrert med
reproduksjon eller mulig reproduksjon i Artskart 12.04.2022. Rødlistestatus jf. Artsdatabanken (2021).
NT = Nært truet, VU = sårbar, EN= sterkt truet, CR= kritisk truet. Informasjonen om sårbare perioder
og anbefalte minimumsavstander er hentet fra Multiconsult (2018).
Vitenskapelig navn

Chroicocephalus
ridibundus
Crex crex
Larus canus
Numenius arquata
Podiceps auritus
Sterna hirundo

Norsk navn

Status Sårbar periode

Anbefalt minimumsavstand fra
hekkelokaliteter (meter)
Ferdsel til
Bakkearbeid Terrengtransport
fots

Hettemåke

CR

April/mai – juli

250

100

100

Åkerrikse
Fiskemåke
Storspove
Horndykker
Makrellterne

CR
NT
EN
VU
EN

Mai – august
Mai – juli
April – juli
Mai – august
Mai – juli

400
250
250
250
500

50
100
50
250
100

50
100
50
250
100

OPPVIRVLING OG PARTIKKELSPREDNING
Midlertidige effekter ved etablering av vannledningen vil hovedsakelig være knyttet til oppvirvling og
partikkelspredning fra gravearbeidet. Partikkelspredning vil oppstå uavhengig av hvilken metode som
vil bli benyttet for nedgraving av ledningen, men grad av spredning vil trolig variere mellom de ulike
gravemetodene. Spredning av partikulært materiale i vannsøylen kan blant annet påvirke turbiditeten,
som er av stor betydning for flere artsgrupper. Særlig arter som er fastsittende vil kunne bli påvirket av
spredning og nedslamming av partikulært materiale. Fisk vil kunne svømme bort, for å så komme tilbake
når massene har sedimentert. Partikkelspredning kan også være problematisk for arter som filtrerer mat
i fra vannsøylen vil kunne bli påvirket av oppvirvling og nedslamming av partikler, ettersom dette kan
medføre virkninger på mattilgangen. Spredning av sediment og økt turbiditet kan også påvirke marin
vegetasjon og andre marine organismer som er sensitive for endring i lysforhold, redusert sikt og
nedslamming. Områder med ålegrasenger, som benyttes blant annet som oppvekst- og beiteområder for
fiskeyngel, kan miste deler av sin funksjon i anleggsperioden ved gravearbeider. Anleggsfasen er
imidlertid vurdert å trolig være såpass kort at det ikke er ventet spesielt negative virkninger over tid
hverken for naturtypene bløtbunnsområder i strandsonen og ålegraseng, eller gyteområde for torsk.
Dersom anleggsperioden blir lengre, vil det øke sannsynligheten for mulig negativ påvirkning for
ålegraseng og gyteområder for torsk.
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Det er ikke kjent om sedimentet i området hvor vannledningen skal etableres er forurenset med
miljøgifter. Sedimentbunn er utbredt i utredningsområdet. Gravearbeider vil føre til at partikler fra
stedegent sediment vil kunne spres over et større område og dersom sedimentene er forurenset vil det
kunne påvirke marine organismer. Ifølge Miljødirektoratets database Vannmiljø er det ikke oppført om
det er utført miljøundersøkelser innenfor utredningsområdet, og kjemisk tilstand i sedimentene er derfor
ikke kjent.

FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER
Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og
hvis mulig kompensere vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.
Nedenfor er det beskrevet tiltak som har som formål å minimere de negative konsekvensene og virke
avbøtende med hensyn til naturmangfold ved utførelse av tiltaket (jf. naturmangfoldloven § 11).

PERIODEN FOR ANLEGGSARBEID
Det anbefales å unngå anleggsarbeid, spesielt gravearbeider, i hekkeperioden for fugl av nasjonal
forvaltningsinteresse, inkludert rødlistede arter. For de fleste fugler varer hekkesesongen fra mai til juli.
I juli og august fungerer Buvikbukta som oppvekstområde for flere fuglearter (Reitan 1994). Anbefalte
hensynssoner er vist i tabell 9.Videre anbefales det å unngå anleggsarbeid i perioder der Buvikbukta
blir benyttet som overvintringsplass eller som rasteplass for trekkfugl på høsten og på våren.
Overvintring foregår som regel fra oktober og utover. Trekkperioden varierer mellom arter, men vil
anslagsvis være mellom mars til mai i nordlig retning, og fra juli til september i sørlig retning. Myting
foregår ofte etter hekketiden er over, før høsttrekket starter.
I tillegg kan det være avbøtende å unngå anleggsarbeid i gyte- og yngelperioden for fisk som benytter
seg av ålegrasenger som oppvekstområde. Kysttorsk gyter fra februar til april, men trekker som regel
innover i gyteområdene allerede i januar. Det kan videre være avbøtende å unngå anleggsarbeid i
perioden der ålegrasenger har høyest biomasse er på sensommeren (august-september), mens flere av
bladene til ålegrasene reduseres eller dør på vinterstid.
Med hensyn til de diverse funksjonsområdene og sårbare artene som er registrert innenfor tiltaks- og
influensområdet anbefales det å gjennomføre tiltaket i det tidsrommet der færrest arter vil bli påvirket
av tiltaket. Dette vil trolig være etter hekketiden er over, når trekksesongen nærmer seg over, og før
overvintringsperioden. Det bør etterstrebes å gjennomføre tiltaket om høsten, fortrinnsvis i perioden
september til november.

SKADEREDUSERENDE TILTAK
Det er flere tiltak som kan gjennomføres for å redusere mekaniske forstyrrelser for naturtyper, noe som
vil gi bedre grunnlag for rask rehabilitering for naturtypelokalitetene. Ved å etterstrebe at traséen blir
lagt utenom ålegrasengene, vil en redusere forstyrrelser i naturtypen. Et alternativ vil derfor være å legge
en lengre vannledning som i stor grad vil ligge utenfor naturtypene i Buvikbukta.
Det er viktig å benytte seg av de metodene for etablering av vannledningen, som vil føre til kortest
anleggstid og minst inngrep i naturen. Benyttelse av nedspyling er den mest effektive metoden, ettersom
den kan legge ledninger på kortere tid enn de to andre metodene. Retningsstyrt boring vil være den mest
skånsomme metoden for naturen. Ved å anvende en kombinasjon av disse to metodene vil en sikre at
det vil oppstå minimal forstyrrelse for ålegrasengene dersom en kan bruke retningsstyrt boring i områder
med ålegras. Samtidig kan en sikre at arbeidet kan bli gjort over en kortere periode, som vil minimere
forstyrrelser for dyr i området, særlig med hensyn til fuglelivet. Graving av grøft ansees å være den mest
forstyrrende metoden, både med hensyn til tidsbruk og forstyrrelse av naturtypene og for fuglelivet. Det
Rådgivende Biologer AS

33

Rapport 3695

anbefales sterkt å etterstrebe at denne metoden blir brukt så lite som mulig.

USIKKERHET
Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det blir tatt en avgjørelse uten at det
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken påvirkning tiltaket kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir det dersom det foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).

TILTAKET
Konsekvensutredelsen baserer seg på en planskisse for ledningstraséens ønsket plassering, men denne
er ikke fastsatt. Videre foreligger det usikkerhet betreffende metoden eller metodene som skal benyttes
for å grave ned vannledningen. Nøyaktig plassering av traseen vil imidlertid ha lite å si for vurdering av
påvirkning og konsekvens, mens både plassering av traseen og metodevalg vil være viktig med hensyn
til midlertidige påvirkninger.

DATAGRUNNLAGET
Konsekvensutredningen er basert på eksisterende informasjon tilgjengelig i offentlige databaser, samt
videomateriale innhentet via feltundersøkelser utført av ROV AS. Det knyttes generelt noe usikkerhet
til kartlegging av marin sjøbunn ved benyttelse av ROV, ettersom kartleggingen kun viser smale
korridorer langs havbunnen. På grunn av dette er det sannsynlig at naturtypen ålegraseng dekker et større
område enn det som er avgrenset i denne rapporten, og avgrensingen av naturtypen er trolig ikke
fullstendig. Samlet sett vurderes likevel datagrunnlaget for naturmangfold i sjø som godt.
Kartlegging ble utført i mars, på slutten av vinterhalvåret, langs utvalgte transekter. Perioden
ålegrasenger har høyest biomasse er på sensommeren (august-september), og de fleste bladene reduseres
eller dør ut om vinteren. Ettersom kartlegging ikke ble utført i perioden der ålegraseng har høyest
biomasse knyttes det noe usikkerhet til utbredelsen av naturtypen ålegraseng i Buvikbukta, hvor
utbredelsen kan være større enn avgrenset i denne rapporten.
Det foreligger flere detaljerte rapporter samt svært mange registreringer av fugl i Artskart, og derfor
anses kunnskapsgrunnlaget knyttet til fugl i området å være godt.

SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
Det er brukt faglig skjønn ved vurdering av influensområde og påvirkning for vanlige arter og deres
funksjonsområder, samt påvirkning på naturtyper. Det foreligger noe usikkerhet knyttet til både
avgrensningen av influensområdet og påvirkning på grunn av usikkerhet rundt detaljene til tiltaket og
medfører noe usikkerhet til den vurderte konsekvensgraden av tiltaket.
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