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Forord

Foreliggende rapport er en temarapport utarbeidet til konsekvensutredning for Stad skipstunnel. 
Konsekvensutredningen skal følge forslag til reguleringsplan for Stad skipstunnel, som utarbeides 
parallelt. Kystverket er tiltakshaver.

Selje kommune er planmyndighet og skal behandle reguleringsplanforslaget. Denne temarapporten 
dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet naturmangfold på land. Ut fra dette er 
tiltakenes omfang (virkningene) og konsekvenser vurdert for tema naturmangfold på land. 

Prosjektleder i Asplan Viak AS har vært Hans Munksgaard og fagansvarlig for tema naturmangfold på 
land har vært Per Gerhard Ihlen. Rune Lunde og Rune Solvang, begge Asplan Viak AS, har bidratt med 
vurderingene av henholdsvis fisk- og ferskvannsbiologi og viltområder for fugl.

Bergen, 26.04.2017
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1. Sammendrag

1.1 Metode og forutsetninger

Definisjon av temaet

Tema naturmangfold defineres i Statens vegvesen håndbok V712 som:

«Naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og 
saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse».

I den samme håndboken er temaet naturmangfold på lokalitetsnivå delt inn i 
registreringskategoriene «landskapsøkologiske sammenhenger», «vannmiljø/miljøtilstand», 
«verneområder», «naturtyper på land og i ferskvann», «naturtyper i saltvann», «viltområder», 
«funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter», «geologiske forekomster» og 
«artsforekomster». 

Tema naturmangfold jf. Vegvesenets V712 er tilpasset vegprosjekter som hovedsakelig er planlagt på 
land.  Noen ganger berører veger sjø (bro, vegfyllinger, fergekaier etc.) og derfor er kategorien 
«naturtyper i saltvann» vanligvis med. I prosjektet om Stad skipstunnel er det også påvirkninger på 
land, men her er det også store påvirkninger i sjø, og da blir det ikke riktig å vurdere den kategorien 
på lik linje med de andre kategoriene. På bakgrunn av dette, og for å synliggjøre viktigheten av 
marine forhold, er det i dette prosjektet derfor utarbeidet en egen rapport for denne kategorien. Det 
samme gjelder for tema vannmiljø/miljøtilstand, der vi i denne rapporten bare omtaler 
ferskvannsforekomster, mens vannmiljø/miljøtilstand er omtalt i egen rapport. Dette er viktige 
forutsetninger for bruk av metodikken (jf. V712) i dette prosjektet. Vurderingene av terrestriske og 
limniske forhold er derfor uavhengige de marine vurderingene. Det vil da også være mulig å «vekte» 
dem ulikt dersom det er behov for det. Det kan også nevnes at det ikke finnes verneområder eller 
forekomster av geologisk mangfold/geologisk naturarv i plan- eller influensområdet. Disse to 
kategoriene er derfor heller ikke behandlet videre. 

Delområder

Basert på forutsetningene nevnt ovenfor er derfor kategoriene verdi-, omfang- og 
konsekvensvurdert. Det er også angitt hvordan delområdene for hver kategori er avgrenset.

- Landskapsøkologiske sammenhenger. Her er det forsøkt å vurdere 
sammenbindingsfunksjoner spesielt mellom naturtypelokaliteter og viltområder. 
Delområdene dekker derfor store arealer.

- Vannmiljø/miljøtilstand. Data om dette er hentet fra Vann-Nett og er hovedsakelig 
elvesystemer.

- Naturtyper på land og i ferskvann. Delområdene her er definert ut fra om lokalitetene 
kvalifiserer til naturtypene beskrevet i DN-håndbok 13 (2007), med Miljødirektorats reviderte 
fakta-ark fra 2014. 

- Viltområder. Delområdene her er delt inn i viltområder for pattedyr, som også har med 
trekkruter for hjort, og viltområder for fugl. Det er gjort en samlet vurdering av de to 
gruppene. 
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- Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter. Her er det ut fra elvesystemene i plan- 
og influensområdet gjort en vurdering av om det finnes delområder som kvalifiserer til en av 
gruppene nevnt i V712.

1.2 Verdi
Kartlegging og verdisetting av naturmangfold i undersøkelsesområdet er basert på nasjonal metodikk 
for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Delområdene for 
naturtypelokalitetene, viltområdene og funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter ble først 
verdisatt, ut fra bestemte kriterier, til A, B og C-verdi. Disse ble deretter omgjort til verdisettingen gitt 
i V712, der A- og B- områder gir stor verdi og C-områder gir middels verdi. «Svake» B-områder er her 
gitt middels til stor verdi (verdisettingen i V712 kalles ofte KU-verdi her). KU-verdiene ligger til grunn 
for utarbeidelse av verdikartene for de ulike kategoriene. 

1.3 Omfang
De viktigste påvirkningene av tiltaket på naturmangfold på land er:

- Arealbeslag fra tunnelen og annet arealbeslag i forbindelse med den.
- Arealbeslag fra deponiområder.
- Bølger. Med anbefalt hastighetsgrense på 8 knop for større skip, vil ikke de resulterende 

bølgene og deres påvirkninger skille seg signifikant fra de bølgestørrelsene som forekommer 
under normale værforhold i Kjødspollen og i Moldefjorden. Frekvensen av bølger vil 
imidlertid stige når et stort antall skip passerer i fjordene og områdene som ligger i le for vær 
og vind vil få en høyere frekvens av de største bølgene.

- Støy. Det er også forventet at tiltaket med økt skipstrafikk vil gi økt støy i planområdet. Selv 
om det ikke foreligger beregninger vil dette påvirke spesielt fuglelivet.

- Smittepress. Mulig økt smittepress av lakselus på anadrom fisk som følge av mer 
vannstrømning inn Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet, er en mulig påvirkningsfaktor.

Påvirkning med betydning for omfang for de enkelte delområdene er oppsummert i tabellen 
nedenfor, der bare delområder som blir berørt av et alternativ er tatt med.
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Tabell 1-1: Påvirkning med betydning for omfang for de enkelte delområdene, oppsummert i tabell.

Landskaps-økologiske sammenhenger 
ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 

alternativ
Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger

Landsk. 
øko. 1

Krakereidet - 
Litlesalt

De mest verdifulle naturområdene er 
de marine gruntvanns-områdene i 
kombinasjon med strandenger og 
strandsumper, som er viktige for 
sjøfugl, og siden Moldefjorden smalner 
ved utløpet, utgjør delområdet samlet 
sett en viktige sammenbindingsfunksjon 
for sjøfugl. Det har regional til nasjonal 
landskaps-økologisk funksjon.

Stor Alle Alt. 1: Påvirkes negativt av deponiområde 
ved Hamreosen og økt skipstrafikk ved 
utløpet av Moldefjorden.

Alt 2: Påvirkes negativt av økt skipstrafikk 
ved utløpet av Moldefjorden.

Alt. 3: Påvirkes svakt negativt av 
dypvannsdeponiet.  

Landsk. 
øko. 2

Moldefjorden Delområdet inneholder mye av 
Moldefjorden og lisidene med natur-
beitemarker, skog og leveområder for 
hjort. Det er også fragmentert av 
innmark og bebyggelse, noe som gir 
redusert sammenbindings-funksjonen. 
Det vurdert til mellom regional og 
nasjonal verdi.

Middels til stor Alle Alt. 1 og 2: Påvirkes negativt av 
tunnelinnslag, økt skipstrafikk og av 
deponiområdene sør i Moldefjorden.

Alt. 3: Påvirkes svakt negativt av 
dypvannsdeponiet og økt skipstrafikk.  

Landsk. 
øko. 3

Eidshornet - 
Mørkelida

Delområdet inkluderer de 
høyereliggende delene mellom 
Moldefjorden og Kjødspollen, og er 
dominert av kystlyngheier og 
myrområder, med bl.a. hare (NT) og 
hjort, men er litt fragmentert av vegen 
over Mannseidet. 
Sammenbindingsfunksjonen er allikevel 
god. Delområdet er vurdert til regional 
verdi.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Delområdet blir påvirket av 
noe vertikale boring til skipstunnel.  

Landsk. Kjødspollen Delområdet inkluderer Kjødspollen og Middels til stor Alle Alt. 1 og 3: Påvirkes negativt av 
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øko. 4 mye av lisidene med naturbeitemarker, 
skog og bekker, med bl.a.  trekkveger 
for hjort. Det er fragmentert av 
innmark, bebyggelse og veger, noe som 
gir redusert sammenbindings-
funksjonen. Det er vurdert til mellom 
regional og nasjonal verdi.

tunnelinnslag og økt skipstrafikk.

Alt. 2: Påvirkes negativt av tunnelinnslag, 
økt skipstrafikk og av midlertidig 
deponiområde.

Landsk. 
øko. 5

Skorge - 
Kvamsvika

Delområdet inkluderer fjordsystemet 
fra Skorge til Kvamsvika. Det meste av 
lisidene består av bekker, planteskog og 
boreal lauvskog, med leveområder for 
hjort. Området er fragmentert av 
innmark, bebyggelse og veger, noe som 
gir redusert sammenbindingsfunksjon. 
Det er vurdert til mellom regional og 
nasjonal verdi.

Middels til stor Alle Alt.1, 2 og 3: Delområdet påvirkes negativt 
av økt skipstrafikk.  

Vannmiljø/miljøtilstand
ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 

alternativ
Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger

V1 091-24-R 
Bekkefelt 
Deknepollen-Selje

Små, kalkfattig, klar (TOC2-5). Flere 
mindre bekker/bekkefelt i Selje 
kommune på vestsiden av planlagt 
tunnel. Svært begrenset med 
undersøkelser, men lite påvirket av 
inngrep og Oppnår tilstandsklasse 
«antatt god» uten risiko for å nå 
miljømål i Vann-nett.

Middels Tunnelportal Påvirkes i liten grad av tiltaket. Negative 
virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

V2 092-2-R 
Kjødspollen, elver 
rundt pollen

Middels, svært kalkfattig, klar (TOC2-5). 
Flere mindre bekker/bekkefelt i Selje 
kommune på østsiden av planlagt 
tunnel. Ingen undersøkelser, men 
påvirket av vassdragsinngrep ved 
Skorge kraftverk. Oppnår tilstandsklasse 

Liten til middels Tunnelportal Påvirkes i liten grad av tiltaket. Negative 
virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning. 
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«antatt god» uten risiko for å nå 
miljømål i Vann-nett.

 Naturtyper på land og i ferskvann
ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 

alternativ
Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger

Natur-
type lok. 
4

Vaulane sør Strandeng og strandsump, utforming 
semi-naturlig strandeng, som får høy 
vekt på spesialiserte arter, middels vekt 
på rødlistearter, sjeldenhet, tilstand, 
størrelse og høy vekt på hevd.

Stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Strandengen påvirkes 
negativt av økt bølgeaktivitet på grunn av 
økt skipstrafikk. 

Natur-
type lok. 
5

Salt sørøst Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, høy vekt 
på størrelse (6,3 daa) og liten vekt på 
tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt av økt bølgeaktivitet på grunn av 
økt skipstrafikk. 

Natur-
type lok. 
9

Litlesalt Strandeng og strandsump, utforming 
semi-naturlig strandeng, som får 
middels vekt på spesialiserte arter, liten 
vekt på rødlistearter og sjeldenhet, 
tilstand og størrelse (0,8 daa) og 
middels vekt på hevd.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Strandengen påvirkes 
negativt av økt bølgeaktivitet på grunn av 
økt skipstrafikk. 

Natur-
type lok. 
11

Hatlenes sør Strandeng og strandsump, utforming 
semi-naturlig strandeng, som får liten 
vekt på spesialiserte arter, rødlistearter 
og sjeldenhet, tilstand og størrelse (0,7 
daa) og middels vekt på hevd. 

Middels 1 Alt. 1: Strandengen påvirkes svakt negativt 
av planlagt deponiområde. 

Alt. 2 og 3: Ingen påvirkning.

Natur-
type lok. 
17

Eidsstranda 
nordøst

Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, høy vekt 
på størrelse (4,3 daa) og liten vekt på 
tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt fordi det ene tunnelinnslaget 
beslaglegger arealet på den.

Natur- Eidsstranda Hagemark, utforming fattig hagemark Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Hagemarken påvirkes 
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type lok. 
18

sørvest med edellauvtrær, som får middels vekt 
på tilstand, lav vekt på rødlistearter og 
engarter, middels vekt på forekomst av 
store trær nærhet til andre 
kulturmarker, og størrelse (6,8 daa). 

negativt fordi det ene tunnelinnslaget 
beslaglegger mye av arealet her.

Natur-
type lok. 
19

Eidsstranda 
sørvest II

Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, høy vekt 
på størrelse (5,0 daa) og liten vekt på 
tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3:  Naturbeitemarken påvirkes 
negativt fordi det ene tunnel-innslaget 
beslaglegger arealet på den.

Natur-
type lok. 
20

Eidsstranda øst Gammal boreal lauvskog, utforming 
gammel bjørkeskog, som får lav vekt på 
størrelse (8,5 daa) og middels vekt på 
gammelskogselementer. Naturtypen 
tilsvarer også «kystbjørkeskog», som er 
med i mangelanalysen for skogstyper i 
Norge.

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Den gamle boreale 
lauvskogen påvirkes litt negativt på grunn 
av arealbeslag, av det ene tunnelinnslagets 
øvre del. 

Natur-
type lok. 
21

Eidsstranda øst II Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, størrelse 
(5,0 daa) og tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt, på grunn av arealbeslag, av det 
ene tunnelinnslagets øvre del.

Natur-
type lok. 
22

Eidsstranda øst III Hagemark, utforming fattig hagemark 
med edellauvtrær, som får middels vekt 
på tilstand, lav vekt på rødlistearter og 
engarter, middels vekt på forekomst av 
store trær og nærhet til andre 
kulturmarker, og lav vekt på størrelse 
(2,4 daa).

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Hagemarken påvirkes 
negativt fordi det ene tunnelinnslaget 
beslaglegger arealet på den.

Natur-
type lok. 
23

Eidsbakken vest Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng. Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og rødlistearter, 
høy vekt på størrelse (4,9 daa) og 

Stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken sørlige del 
påvirkes negativt av arealbeslag i 
forbindelse med tunnelinnslaget.
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middels vekt på tilstand (hevd).
Natur-
type lok. 
28

Litle Kjøde Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, høy vekt 
på størrelse (10,5 daa) og lav til middels 
vekt på tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarkens vestlige 
del påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Natur-
type lok. 
29

Sneideneset vest Gammel edellauvskog, utforming 
gammel svartorskog, som får lav vekt 
på artsmangfold, høy vekt på størrelse, 
middels vekt på skogtilstand og høy 
vekt på påvirkning.

Stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Denne svartorskogens 
påvirkes negativt av arealbeslag i 
forbindelse med ny veg til tunnelinnslaget.

Natur-
type lok. 
30

Litle Kjøde vest Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, høy vekt 
på størrelse (8,7 daa) og lav til middels 
vekt på tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt av arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Natur-
type lok. 
31

Teigen øst Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får middels vekt på 
artsmangfold, liten vekt på rødlistearter 
og størrelse (0,6 daa) og middels vekt 
på tilstand (hevd).

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt av arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Natur-
type lok. 
35

Krakereidet sør Strandeng og strandsump, utforming 
semi-naturlig strandeng, som får høy 
vekt på spesialiserte arter, liten vekt på 
rødlistearter, middels vekt på 
sjeldenhet, tilstand og størrelse (2,4 
daa) og høy vekt på hevd.

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Strandengen påvirkes 
negativt av økt bølgeaktivitet på grunn av 
økt skipstrafikk. 

Natur-
type lok. 
37

Hemre vest Strandeng og strandsump, utforming 
semi-naturlig strandeng, som får høy 
vekt på spesialiserte arter, lav vekt på 
rødlistearter, middels vekt på 
sjeldenhet, tilstand og hevd, og liten 
vekt på størrelse (1,5 daa).

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Strandengen påvirkes 
negativt av økt bølgeaktivitet på grunn av 
økt skipstrafikk. 
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Natur-
type lok. 
38

Hamre Strandeng og strandsump, utforming 
semi-naturlig strandeng, som får høy 
vekt på artsmangfold, lav vekt på 
rødlistearter og middels vekt på 
størrelse (4,3 daa) og tilstand (hevd).

Stor Alle Alt. 1: Strandengen påvirkes negativt av økt 
bølgeaktivitet og på grunn av at det blir 
noe arealbeslag fra planlagt 
deponiområde. 

Alt. 2 og 3: Strandengen påvirkes negativt 
av økt bølgeaktivitet.  

Natur-
type lok. 
40

Skumdalen - 
Mørkelida

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite 
tørkeutsatt hei. Naturtypelokaliteten 
får middels vekt på størrelse (677 daa), 
høy vekt på tilstand og lav vekt på 
rødlistearter.

Stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Kystlyngheien påvirkes svakt 
negativt på grunn av vertikal boring ned til 
skipstunnelen.  

Natur-
type lok. 
41

Teigen nord Hagemark, utforming fattig hagemark 
med edellauvtrær, som får lav vekt på 
tilstand, rødlistearter, engarter og 
forekomst av store trær og middels vekt 
på størrelse (14,3 daa) og nærhet til 
andre kulturmarker.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Nedre del av hagemarken 
påvirkes negativt på grunn av noe 
arealbeslag fra skipstunnelens øvre del.

Natur-
type lok. 
42

Litle Kjøde nord Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, liten vekt 
på størrelse (2,5 daa) og liten vekt på 
tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt av arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Natur-
type lok. 
43

Store Kjøde vest Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, middels 
vekt på størrelse (4,0 daa) og liten vekt 
på tilstand (hevd).

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Naturbeitemarken påvirkes 
negativt av arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Natur-
type lok. 
44

Teigen vest Naturbeitemark, utforming fattig 
beiteeng, som får middels vekt på arts-
mangfold og liten vekt på rødlistearter 

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Hele naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.
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og størrelse (2,1 daa) og middels vekt 
på tilstand (hevd). 

Viltområder pattedyr
ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 

alternativ
Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger

Vilt 
pattedyr 
2

Storefjellet - 
Rylen

Leveområde for hare (NT). Området er 
for det meste i kystlyngheier og på 
fjelltoppene. Området er kjent for å ha 
en tallrik bestand av hare.

Liten til middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Leveområdet blir negativt 
påvirket av tunnelinnslaget ved 
Kjødspollen og av støy og trafikk i 
anleggsfasen.  

Vilt 
pattedyr 
4

Eide sør Kjerneområde for hjort. Vest- og 
nordvendt li som er dominert av 
boreale lauvtrær og kystlynghei.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Deler av området blir 
påvirket av arealbeslag i forbindelse med 
skipstunnelen. Noe svak støypåvirkning 
driftsfasen kan ikke utelukkes. 
Støypåvirkningen er større i anleggsfasen.    

Vilt 
pattedyr 
6

Kjøde nord Kalvingsplass for hjort. Dette er en 
østvendt li som hovedsakelig er 
dominert av boreale lauvtrær, 
granplantefelt og delvis gjengrodd 
innmark.

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Deler av området blir 
påvirket av støy i anleggsfasen. Noe svak 
støypåvirkning i driftsfasen kan ikke 
utelukkes.     

Vilt 
pattedyr 
7

Kjøde sør Kalvingsplass for hjort. Dette er en 
sørvendt li som er dominert av boreale 
lauvtrær, granplantefelt, innmark, 
bebyggelse og veger.

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Deler av området blir 
redusert på grunn av arealbeslag. I tillegg 
blir det støypåvirkning i både anleggs- og 
driftsfasen.     

Vilt 
pattedyr 
8

Kjøde - 
Monseidet

Trekkveg hjort. Trekket er i både 
boreale lauvskogs-områder og i 
innmarksområder.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Trekkvegen blir negativt 
påvirket av forstyrrelser i forbindelse med 
anleggsfasen.     

Vilt 
pattedyr 
9

Nonskollen - 
Bakkebøen

Trekket er litt i boreale lauvskogs-
områder, men mest i  
innmarksområder.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Trekkvegen blir brutt opp på 
grunn av tunnelinnslaget. Hjorten blir også 
negativt påvirket av forstyrrelser i 
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forbindelse med anleggsfasen.     

 Vilt 
pattedyr 
10

Kjødepollen Kjerneområde for hjort. Dette er et 
nord- og østvendt område som er 
dominert av boreale lauvtrær, 
granplantefelt, innmark, bebyggelse.

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Deler av området blir 
påvirket av arealbeslag i forbindelse med 
skipstunnelen. Noe svak støypåvirkning 
driftsfasen kan ikke utelukkes og 
støypåvirkningen blir større i 
anleggsfasen.    

Viltområder fugl
ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 

alternativ
Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger

Vilt fugl 
V1

Øygardsvika Viktig raste- og næringsområde for 
våtmarksfugl (verdi B). Også verdi som 
hekkeområde. Tidevannsområde og 
gruntvannsområde. Området er vurdert 
i forbindelse med verneplan for 
våtmark.

Middels til stor Alle Alt. 1, 2 og 3: Største risiko for lokaliteten 
er oljeforurensning og er vurdert som liten, 
men en hendelse til et ugunstig tidspunkt 
kan gi stor fugledød. Forstyrrelse fra økt 
skipstrafikk og deponering av stein i sjø er 
vurdert som marginalt, da Øygardsvika 
ligger ca. 1 kilometer under skipsleia og 
delvis skjermet.  

Vilt fugl 
V2

Hamreosen Viktig raste- og næringsområde for 
våtmarksfugl (verdi B). Også verdi som 
hekkeområde. Området er vurdert i 
forbindelse med verneplan for våtmark.

Middels til stor Alle Alt. 1: Risiko for oljeforurensning er liten. 
Deponiområde vil føre til et stort 
arealbeslag på lokaliteten, noe som vil 
redusere områdets funksjon for fuglelivet 
så mye at det ødelegges. Forstyrrelse fra 
økt skipstrafikk gir en mulig negativ effekt 
fordi området ligger nærmere skipsleia 
(200-250 m). Under trekket forventes det 
forstyrrelse på fugl. 

Alt. 2: Risiko for oljeforurensning er liten. 
Ingen deponiområder berører lokaliteten. 
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Forstyrrelse fra økt skipstrafikk gir en mulig 
negativ effekt fordi området ligger 
nærmere skipsleia (200-250 m). Under 
trekket forventes forstyrrelse av fugl.

Alt. 3: Risiko for oljeforurensning er liten. 
Dypvanns-deponiet berører trolig ikke 
lokaliteten. Forstyrrelse fra økt skipstrafikk 
gir negativ effekt fordi området ligger 
nærmere skipsleia (200-250). Under 
trekket forventes det forstyrrelse av fugl.

Vilt fugl 
V3

Kjeholmen-
Hesten

Lokalt viktig hekkeområde for sjøfugl 
(verdi C). Hesten er vernet etter 
naturmangfoldloven. Antatt viktig 
område for hekkende sjøfugl registrert i 
forbindelse med verneplan for sjøfugl i 
fylket. 

Middels Alle Alt. 1, 2 og 3: Største risiko er 
oljeforurensning, som er vurdert til liten. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er vurdert 
som marginalt. 

Vilt fugl 
V4

Hatlenesholmen 
(i Moldefjorden).

Lokalt viktig område for hekkende 
sjøfugl (verdi C) registrert i forbindelse 
med verneplan for sjøfugl i fylket. Også 
rasteplass for måker og annen sjøfugl. 

Middels Alt. 1, 2 og 3: Største risiko er 
oljeforurensning, som er vurdert til liten. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er vurdert 
som marginalt. 

Vilt fugl 
V5

Teisten i 
Stokkefjorden.

Viktig område for hekkende sjøfugl 
(verdi C) registrert i forbindelse med 
verneplan for sjøfugl i fylket.

Middels Alt. 1, 2 og 3: Største risiko er 
oljeforurensning, som er vurdert til liten. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er vurdert 
som marginalt. 

Vilt fugl 
V6

Lyngholmen-
Småholmane

Viktig område for hekkende sjøfugl 
(verdi C), samt raste- og 
næringsområde for sjøfugl.

Middels Alt. 1, 2 og 3: Største risiko er 
oljeforurensning, som er vurdert til liten. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er vurdert 
som marginalt. 
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 Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter
ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 

alternativ
Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger

Fisk 1 Hamreelva Svakt meandrerende sjørretbekk med 
1,1 km anadrom strekning som ender i 
et delta ved utløpet av Moldefjorden. 
Gode gyte- og oppvekstområder for 
ungfisk. Noe ål (VU) finnes. Noe 
kanalisering og manglende vegetasjon. 
Trolig noe påvirket av 
jordbruksavrenning. 

Middels Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Alt. 1: Deponi i Hamreosen gir tap av 
elvedelta og mer forstyrrelser i 
utløpssonen. 

Alt. 2. Utvidede virkninger i av midlertidige 
deponi på beiteområder i sjø.

Fisk 2 Røyrdalselva/ 
Bekk Naustevika

Trolig anadrom i nedre del. 
Vandringshinder ved foss 150 meter fra 
sjøen. Gode gyte- og oppvekstområder 
for sjøørret. 

Liten Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Alt. 1 og 3: Infrastruktur knyttet til 
tunnelen er i konflikt med bekken. 

Alt. 2: Deponi i utløpssonen vil ødelegge 
bekken.

Fisk 3 Berstadelva Stri elv som er anadrom i nedre del (160 
m) med gode produksjonsarealer. Stor 
innsjø i nedbørsfeltet gir årssikker 
vannføring.

Liten til middels Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Alt. 2: Har også utvidede virkninger i av 
deponi på beiteområder i sjø.  

Fisk 4 Bekker ved Øyra Mindre bekker med mulig 
produksjonsareal for sjøørret i nedre 

Liten Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
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deler. Lite nedbørsfelt gir fare for 
tørrlegging enkelte år.

Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Alt. 2: Har også utvidede virkninger i av 
deponi på beiteområder i sjø.  

Fisk 5 Bekk Øygardsvika Trolig anadrom i nedre del. Lite 
nedbørsfelt gir fare for tørrlegging 
enkelte år.

Liten Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Alt. 2: Har også utvidede virkninger i av 
deponi på beiteområder i sjø.  

Fisk 6 Kjødebekken Anadrom bekk deler seg i to løp like 
over Fv. 620. Ca. 750 meter anadrom 
strekning. Bekken er kanalisert og 
mangler kantvegetasjon, men har gode 
gyte og oppvekstareal for sjøørret. 

Liten til middels Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Alt. 2: Blir også negativt påvirket av 
deponier.   

Fisk 7 Bekk Skorge 
kraftverk

Sterkt modifisert vannforekomst som 
får overført vann fra nabonedbørsfeltet 
via Skorge kraftverk. 100 meter 
anadrom strekning med 
vandringshinder ved Fv. 620. 
Kraftverksvannet er trolig kaldere og 
vannføringen er større enn det som ville 
vært naturlig. 

Liten Alle Alle alternativene får mulig økt smittepress 
av lus som følge av mer vannstrøm inn 
Moldefjorden fra oppdrettsvirksomhet. 

Fisk 8 Åheimselva Lakseelv med 8,4 km anadrom 
strekning. Gytebestandsmål på 468 kg 
hunnlaks per år ble nådd i perioden 
2011-2014. 

Stor Alle Ikke påvirket av fysiske inngrep. 
Sannsynlige negative effekter av 
smittespredning fra oppdrett fra 
Romerheimstrand i driftsfasen.  Økt 
brønnbåttrafikk i fjorden gir økt 
smitterisiko. Mye usikkerhet.
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Fisk 9 Ervikselva Lakseelv med 9,2 km anadrom 
strekning. Gytebestandsmål på 200 kg 
hunnlaks per år ble nådd i perioden 
2011-2014. 

Stor Alle Ikke påvirket av fysiske inngrep.  Stor 
usikkerhet knyttet til tema lakselus. Noe 
redusert brønnbåttrafikk utenfor 
utløpsområdet. 
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1.4 Konsekvens
Tabellen under viser en samlet konsekvensvurdering for kategoriene av tema naturmangfold (jf. 
V712) vurdert her, i forhold til de ulike alternativene. Verneområder jf. naturmangfoldloven er ikke 
konsekvensvurdert fordi det ikke er slike verneområder i plan- og influensområdet. Det samme er 
tilfelle med kategorien geologiske forekomster. Vannmiljø/miljøtilstand gjelder det som ikke er i sjø.

1.5 Sammenstilling og rangering
Alternativ 1 er vurdert til stor negativ konsekvens og det er spesielt for viltområdene (mest fugl) at 
dette er negativt. Den samme konsekvensgraden gjelder også for fisk og andre ferskvannsarter. For 
naturtyper på land er dette alternativet vurdert til middels til stor negativ konsekvens. For de to 
sistnevnte kategoriene er det deponiområdene, og spesielt det ved Hamreosen, som er negativt. 
Alternativ 2 skiller seg fra alternativ 1 ved at konsekvensene, med unntak av landskapsøkologi, er 
mindre negative. Alternativet er samlet vurdert til middels til stor negativ konsekvens. Alternativ 3 gir 
minst negativ konsekvens for naturmangfold på land, hovedsakelig fordi deponiområdet her er 
planlagt i sjø. Konsekvensene av 0-alternativet for tema naturmangfold på land er vurdert som 
ubetydelige (0). Oppsummert gir alternativ 3 minst negativ konsekvens for naturmangfold på land og 
er derfor rangert som nummer 1, deretter følger alternativ 2 som rangeres som nummer 2, og 
alternativ 1 er vurdert til størst negativ konsekvens og er derfor rangert som nummer 3.

Tabell 1-2. Konsekvensvurderingene for de ulike kategoriene av naturmangfold, en samlet konsekvens og rangering.

Konsekvens

Kategorier naturmangfold Alt. 1 Alt. 2 Alt.3

Landskapsøkologiske sammenhenger -- --/--- -/--

Vannmiljø/miljøtilstand 0/- 0/- 0/-

Naturtyper på land og i ferskvann --/--- -- --

Viltområder (pattedyr og fugl) --- --/--- --/---

Funksjonsområder for fisk- og andre ferskvannsarter --- --/--- -/--

Samla konsekvens --- --/--- --

Rangering 3 2 1
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1.6 Anleggsperioden.
I anleggsperioden kan negativ påvirkning på naturmangfoldet vær arealbeslag til riggplasser, støy fra 
anleggsdrift, midlertidige anleggsveger og utslipp til vann og vassdrag. For viktige naturtyper vil 
direkte ødeleggelse og nærføring forringe mange lokaliteter. Mange av naturtypelokalitetene er 
vanskelige å tilbakeføre etter at tiltaket er gjennomført og andre slike typer i plan- og 
influensområdet må det derfor tas særlig hensyn til i anleggsperioden. Dette må nærmere vurderes i 
seinere detaljplanlegging. For arealkrevende arter kan anleggsperioden med støy og forstyrrelser få 
uheldige følger for forskjellige fuglearter og for hjort. Særlig gjelder dette ved nærføring ved 
eksisterende hekkeplasser. For vannmiljø vil potensielle negative konsekvenser i anleggsperioden 
være; partikkelavrenning, avrenning frå sprengstoff (nitrogen), høg pH i forbindelse med 
betongarbeid, forurensning av drivstoff og kjemikaler fra anleggsmaskiner og drift. Avrenning av 
nitrogenrester med potensiell dannelse av ammonium/ammoniakk er mest aktuelt fra utløp av 
tunneler og fra deponiområder for sprengstein. Kombinasjon av sprengstoffrester og betongarbeid er 
særlig uheldig.  

1.7 Avbøtende og kompenserende tiltak
For hjort vil et aktuelt avbøtende tiltak vil være å bygge viltgjerde på ved begge tunnelinnslagene, og 
spesielt der det ikke er terrengformasjoner som fysisk hindrer viltet å trekke dit. For rovfugl vil det 
kunne være ulike negative konsekvenser av byggingen av tunnelen. Nærføring til eksisterende 
hekkeplasser vil medføre fare for direkte skade på hekkeplass (reir/reirtre) og forstyrrelser (i 
anleggsfase og ved økt trafikkbelastning). Avbøtende tiltak krever presis kartfesting av 
hekkelokalitetene. Sikring av tilstrekkelig buffersone mot det fysiske inngrepet, kombinert med 
tilpasset periode for anleggsarbeidet, kan hindre negative forstyrrelser i anleggsperioden. Bygging av 
kunstige reir for rovfugl vil kunne kompensere for bortfall av eksisterende hekkeplasser. 

Sikring av tilstrekkelig buffersone mot det fysiske inngrepet kombinert med tilpasset periode for 
anleggsarbeidet, kan hindre negative forstyrrelser i anleggsperioden.

For sjøfugl i de marine gruntvannsområdene vil all nærføring være negativt. Spesielt uheldig er 
utfylling eller andre fysiske inngrep i lokalitetene. Kantsoner har viktige funksjoner i denne typen 
områder, og det må vektlegges å bevare slike. Etablering av nye kantsoner (eller forsterking av 
eksisterende) kan være et aktuelt avbøtende tiltak.

Meld. St. 14, 2015-2016, «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» sier 
at «kompensasjon kan være å restaurere et område, danne nye område eller sikre eller verne et 
område som ellers ikke ville blitt vernet». «Naturmangfoldloven åpner for at det kan kreves 
kompensasjon i forbindelse med inngrep i vernede områder og utvalgte naturtyper». Ingen slike 
områder annet enn kystlyngheier ble registrert her. Den enste kystlyngheien som fysisk berøres noe 
av tiltaket er lokalitet 40, men konsekvensen er ubetydelig til liten negativ (se 
konsekvensvurderingen).

1.8 Miljøoppfølging
Her beskrives forhold for som er viktig å ha fokus på i gjennomføringsfasen, typisk 
miljøoppfølgingsprogram med observasjoner før, under og etter tiltaket er utført. Etter at endelig 
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alternativ er valgt, kan det være nødvendig med supplerende undersøkelser i seinere 
reguleringsplaner.

 Det er få undersøkelser av hekkende sjøfugl i plan- og influensområdet. Det er for eksempel ikke 
oppdatert informasjon om hekkende sjøfugl. Dette bør gjennomføres supplerende undersøkelser 
av hekkende sjøfugl i hekkesesongen på lokalitet V1-V6.

 Det er også mangelfull kunnskap om fuglelivet, spesielt under vår- og høsttrekk og om vinteren 
på lokalitet V1-V6. Det anbefales også undersøkt nærmere. 

 Kartlegging av viktige trekkveger for hjortevilt som grunnlag for etablering av viltgjerder for å 
lede hjorten bort fra tunnelinnslagene. 

 Kartlegge fremmede og svartelista arter som kan gi fare for spredning.
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2. Innledning

2.1 Formål med reguleringsplan og konsekvensutredning
Bakgrunnen for planene for Stad skipstunnel er de spesielle seilingsforholdene rundt Stad. En 
kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper krevende seilingsforhold med høye 
bølger, som kommer fra ulike kanter samtidig. Dette medfører blant annet at fartøy venter i stedet 
for å passere Stad under dårlige værforhold. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre 
kyststrekninger.

En skipstunnel gjennom Stadlandet er blitt utredet i flere omganger både på 1990-tallet og 2000-
tallet.  I 2004 vedtok Kommunestyret i Selje kommune en skipstunnel med et lite tverrsnitt (sak PS 
092/04)

Det er nå vedtatt å gå videre med en skipstunnel med stort tverrsnitt. Dette utløser behov for ny 
reguleringsplan. I 2010 leverte Kystverket en konseptvalgutredning (KVU) som var en videreføring av 
en utredning som ble startet i 2007. Kvalitetssikringen (KS1) av KVU ble ferdigstilt i 2012, og ga 
anbefalinger og føringer for et forprosjekt. Kystverket har i brev datert 18.02.2015 fått i oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet å utarbeide forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutredning for Stad 
skipstunnel. Denne rapporten er en del av konsekvensutredningen.

Samfunnsmålet for prosjektet beskriver hvilken samfunnsutvikling det skal bygge opp under, og er 
derfor knyttet til prosjektets virkning på samfunnet. Samfunnsmålet for prosjektet er definert som:

God fremkommelighet, sikkerhet og effektivitet for sjøtransport forbi Stad.
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2.2 Beskrivelse av tiltaket

2.2.1 Skipstunnelen

Figur 2-1. Tunnel gjennom Stadlandet

Stad skipstunnel går igjennom Stadlandet, og er 
ca. 1700 meter fra innslaget i Moldefjorden til 
utløpet i Kjødspollen. Tverrsnittet av tunnelen er 
på ca. 1660 m2. Hurtigruteskipet Midnattsol har 
vært dimensjonerende for tunnelen. 
Tunnelåpningen har en høyde fra bunnen (under 
vann) til toppen på nær 50 meter. Bredden på 
tunnelen er på 36 meter. Høyden fra bunnen til 
tunnelhenget blir bestemt av krav til høyde fra 
høyeste høyvann til tunnelheng på 35,5 m og krav 
til dybde ved laveste lavvann på 12,0 m. Det vil 
være gangbaner med fendre på hver side inne i 
tunnelen, slik at fri bredde mellom fenderene er 
26,5 meter. Midnattsol er 21,5 meter bred og det 
vil da være klaring på 2,5 meter på hver side når 
skipet kjører gjennom tunnelen. Figur 2-2. Tverrsnitt av tunnel (Illustrasjon av Norconsult)
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Tunnelen er utformet med høye krav til trygghet for fartøy som skal passere igjennom. Det vil være 
en spesiell opplevelse for turister om bord i passasjerskip, så vel som mindre båter. Det er et poeng 
at denne opplevelsen blir behagelig og rolig. Det er vurdert at forholdene er slik at enkel 
effektbelysning i tillegg til ledelys vil gi en god opplevelse. Det er forutsatt at effektbelysningen ikke 
forstyrrer ledelys for navigasjon. Belysningen vil være viktig for at de reisende skal få en trygg og god 
opplevelse, samtidig som belysningen skal være både interessant og visuelt vakker.

Figur 2-3. Visualisering av lys i skipstunnelen (Illustrasjon av Snøhetta)

Inngangen mot tunnelen er formet som en trakt, med en ytre og indre konstruksjon fram mot 
ledekonstruksjonene inne i tunnelen. Konstruksjonene skal ivareta en sikker gjennomgang for 
skipene.  Det er valgt å vinkle inn- og utgangen slik at skip lettere kan korrigere kursen inn- og ut av 
tunnelen. Ved utseiling av tunnelen kan svingen starte så snart skipet får klaring for akterenden. 
Dette er særlig aktuelt i Kjødspollen. 

Figur 2-4. Hovedgeometri entring Moldefjorden Figur 2-5. Hovedgeometri entring Kjødspollen
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2.2.2 Tilpassing til terrenget
Inngang til tunnelen krever store inngrep i terrenget. Det er valgt å «bre ut» terrenget i ulike 
høydenivå for å bryte ned målestokken og gi en god og terrassert tilpassing til landskapet uten høye 
fjellskjeringer. Konseptet for tilpassingen av landskapet er vist i figuren under:

Figur 2-6. Prinsipp for tilpassing av terreng (Illustrasjon: Snøhetta)

2.2.3 Riggområde
I anleggsperioden vil en etablere et riggområde på om lag 15 dekar utenfor hver av tunnelportalene.  
Riggområdene er foreløpige, og legges på fylling i strandsonen foran og litt til siden for åpningen. 
Riggområdene vil omfatte funksjoner knytet til anleggsdriften som for eksempel transportområde, 
steinknuseverk, betongblandeanlegg, utskipingskai, og til lagring av maskiner og utsyr og midlertidig 
lagring av toppmasse og sprengstein.  Ved anleggslutt blir riggområdet endret og ferdigstilt i tråd 
med regulert formål.
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2.2.4 Moldefjorden

Figur 2-7. Dagens situasjon innerst i Moldefjorden (Foto: Asplan Viak)

Terrenget innerst i Moldefjorden er bratt. Det er forholdsvis lite areal som blir berørt av tiltaket, og 
det er heller ingen bygninger som blir direkte påvirket.

Tunnelåpningen legges midt i bukta innerst i Moldefjorden. Det er derfor naturlig at åpningen i størst 
mulig grad er symmetrisk. Skipstunnelen kutter landskapet, og det er behov for omlegging av 
hovedvegen (fv 618).  I starten av anleggsperioden blir fylkesvegen først lagt om i en midlertidig trase 
ned mot sjøen og i kulvert under anleggstrafikken mellom tunnelen og riggområdet. Deretter blir 
hovedvegen lagt over tunnelen i ei bru. Midlertidig trase for fv 618 blir til slutt brukt som lokal 
adkomstveg til hver side av portalen.
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Figur 2-8. Visualisering av tunnelportal i Moldefjorden (Illustrasjon: Snøhetta)

Figur 2-9. Bru over tunnelopninga i Moldefjorden med rassikringstunnel (Illustrasjon: Snøhetta)

Vegbruen over portalen vil og være viktig for interesserte som ønsker å studere båter som kjører inn i 
tunnelen. Samtidig vil vegbruen bli en del av konstruksjonen som fungerer som en rassikringstunnel. 
Det blir mulig å gå fra den ene siden av tunnelportalen til den andre langs terrasseringene og 
skjæringene i portalen (Figur 2-10). 
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Figur 2-10. Prinsippskisse Moldefjorden (Illustrasjon: Snøhetta)

På nordlig side av tunnelåpningen er det i Moldefjorden regulert en småbåthavn med naust. Havnen 
er tenkt benyttet til både til småbåter med lokal forankring, men og til fritidsbåter som venter på å få 
kjøre igjennom tunnelen.
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2.2.5 Kjødspollen

Figur 2-11. Dagens situasjon i Kjødspollen. Tunnelportalen kommer omtrent midt i bildet.

Kjødspollen har et typisk fjordlandskap fra nord- vestlandet. Landskapet skråner ned fjellsidene, 
skoglandskap i øvre del og dyrka mark i nedre del. Jorda er dyrket og opparbeidet der det har vært 
mulig. I Kjødspollen er det laga særegne steinmurer for å gjøre landskapet lettere å dyrke.

Tunnelportalen vil medføre et stort inngrep i landskapet. Portalen er derfor utformet slik at den skal 
passe best mulig inn i landskapet. Elementene fra di karakteristiske steinmurene er tatt opp igjen i 
portalen på en måte slik at portalen møter landskapet i terrasser.

Figur 2-12. Visualisering av tunnelportal i Kjødspollen (Illustrasjon Snøhetta)
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Tunnelportalen deler bygda i to.  Den eksisterende bygdevegen blir avskjært. For å kompensere for 
dette, er det regulert inn ny gangveg på en av de planlagte terrassene over tunnelportalen, jf. Figur 
2-13. Det er ikke sikkert at det er mulig å få gangvegen universelt utformet. Endelig stigning må 
avgjøres i detaljprosjekteringen.

Det vil være adkomst til begge sider av tunnelportalen. I nord benyttes eksisterende avkjørsel fra fv. 
620 og eksisterende adkomstveg gjennom det planlagte boligområdet, og videre i ny veg langs 
fjorden og fram til tunnelportalen. Denne vegen skal være en beredskapsveg, og skal normalt ikke 
benyttes til trafikk til tunnelportalen. Vegen vil ha en bredde på 4 meter. Hovedadkomsten til 
tunnelportalen blir fra eksisterende bygdeveg i sydvest. Adkomstvegen vil ha en bredde på 4 meter, 
og vil ha fall på 1:10 fra krysset ved bygdevegen og ned til kaiområdet. Eksisterende fiskerihavn vil få 
ny adkomst.

På hver side av tunnelportalen vil det fylles ut med masser fra tunnelen til et areal på ca. 15 000 m2. 
Under bygging vil arealet benyttes som anleggsområde. Deretter vil området endres til et 
havneområde, hovedsakelig for småbåter, i tråd med reguleringsplanen. Det vil også være satt av 
areal til parkering og snuplass.

Figur 2-13. Prinsippskisse Kjødspollen (Illustrasjon: Snøhetta)

I Kjødspollen legger tiltaket beslag på nær 60 dekar, i all hovedsak landbruksareal. Noen eiendommer 
blir sterkt berørt ved at Skipstunnelen krever rivning av enkelte boliger, uthus og gårdsbygninger.

2.3 Referansealternativet
Konsekvensene av et tiltak kommer frem når tiltaket sammenlignes med hvordan situasjonen i 
området vil være uten at tiltaket er utført. Det må altså være et referansealternativ som tiltaket 
sammenlignes med. Referansealternativet kalles ofte 0-alternativ. 0-alternativet skal ta utgangspunkt 
i dagens situasjon, men også inkludere utgifter til vedlikehold og inkludere alle relevante vedtatte 
planer i analyseperioden.
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I 2004 ble det vedtatt en skipstunnel med lite tverrsnitt. I denne utredningen tas det ikke hensyn til 
reguleringsplanen fra 2004. Dette begrunnes med at det vil være vanskelig å vurdere forskjellen i 
konsekvens mellom vedtatt skipstunnel fra 2004 og alternativene som presenteres i denne 
utredningen. Det er også slik at konsekvensene for miljø og samfunn vil være de samme for 
skipstunnelen som nå utredes, uavhengig av hva som er regulert og utredet tidligere. 

Det er ingen andre relevante planer om tiltak i Moldefjorden, Kjødspollen eller i området mellom 
entringspunktene. 0-alternativet settes derfor til dagens situasjon.

2.4 Avgrensing av fagområdet
Tema naturmangfold defineres i Statens vegvesen håndbok V712 som:

«Naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og 
saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse».

I den samme håndboken er temaet naturmangfold delt inn i registreringskategoriene 
«landskapsøkologiske sammenhenger», «vannmiljø/miljøtilstand», «verneområder», «naturtyper på 
land og i ferskvann», «naturtyper i saltvann», «viltområder», «funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter», «geologiske forekomster» og «artsforekomster». 

Tema naturmangfold jf. Vegvesenets V712 er tilpasset vegprosjekter som hovedsakelig er planlagt på 
land.  Noen ganger berører veger sjø (bro, vegfyllinger, fergekaier etc.) og derfor er kategorien 
«naturtyper i saltvann» vanligvis med. I prosjektet om Stad skipstunnel er det også påvirkninger på 
land, men her er det også store påvirkninger i sjø, og da blir det ikke riktig å vurdere den kategorien 
på lik linje med de andre kategoriene. På bakgrunn av dette, og for å synliggjøre viktigheten av 
marine forhold, er det i dette prosjektet derfor utarbeidet en egen rapport for denne kategorien. Det 
samme gjelder for tema vannmiljø/miljøtilstand, der vi i denne rapporten bare omtaler 
ferskvannsforekomster, mens vannmiljø/miljøtilstand er omtalt i egen rapport. Dette er viktige 
forutsetninger for bruk av metodikken (jf. V712) i dette prosjektet. Vurderingene av terrestriske og 
limniske forhold er derfor uavhengige de marine vurderingene. Det vil da også være mulig å «vekte» 
dem ulikt dersom det er behov for det. Det kan også nevnes at det ikke finnes verneområder eller 
forekomster av geologisk mangfold/geologisk naturarv i plan- eller influensområdet. Disse to 
kategoriene er derfor heller ikke behandlet videre. 

2.5 Planprogrammets krav
I forslag til planprogram (datert 9. november 2015) er det gitt en oppsummering av noe av den 
eksisterende kunnskapen. Dette, og kontakt med nøkkelinformanter og eget feltarbeid, skal 
verdivurderingen i konsekvensutredningen for tema naturmangfold baseres på.  Der tiltaket kan ha 
negative påvirkninger, skal det i KU også vurderes om det er mulig med avbøtende tiltak. Behovet for 
undersøkelser for tema naturmangfold er i forslag til planprogram oppsummert slik: 

«Konsekvensar for naturmangfald og endringar som følgje av utfyllingar, deponi, auka trafikk og 
endringar i straumtilhøve, grunnvassnivå samt utslepp av olje, avfall, ballastvatn frå skipstrafikk». 

Denne konsekvensutredningen tar for seg naturmangfold på land. Alt som gjelder forhold i sjø er 
utredet i egen rapport (Dannisøe & Møhlenberg 2016). Det som omhandler grunnvann er gitt i egen 
rapport om tema naturressurser (Syversen & Lunde 2016).
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2.6 Krav og retningslinjer.
I forslag til planprogram (datert 9. november 2015) står det om naturmangfold at tiltaket kan påvirke 
naturmangfold både på land og i sjø og både i anleggsperioden og etter at tunnelen er i drift. Det står 
videre at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn i det videre arbeidet og at 
endelig vedtak skal synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert og vektlagt. 

Av andre aktuelle lover kan nevnes utdrag fra plan- og bygningslovens formålsparagraf (§1-1): 
«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 
og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn 
skal beskrives».

Paragraf 4-2 om konsekvensutredning (utdrag): «For regionale planer og kommuneplaner med 
retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse -
konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn».

Forskrift for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, formål (§ 1), utdrag: 
«Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer kan gjennomføres». 

Av andre lover som ligger til grunn for arealplanlegging er lov om vern mot forurensninger og avfall 
(Forurensningsloven). Denne har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å sikre en 
forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller 
skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Lov om laksefisk og innlandsfiske har som 
formål å sikre bl.a. naturlige bestand av anadrom laksefisk.   

Av mer prosjektspesifikke mål for dette prosjektet, med relevans for naturmangfold, kan nevnes at 
massehåndtering skal skje mest mulig rasjonelt og med minst mulige negative konsekvenser for miljø 
og samfunn.  

3. Tiltaket
Tiltakene som verdi-, omfang- og konsekvensutredes i dette prosjektet er etablering av Stad 
skipstunnel og midlertidige og permanente deponiområder. Nedenfor redegjøres det for disse 
tiltakene. I figurene 2-8 og 2-12 er det illustrasjoner av hvordan tunnelinnslagene fysisk vil ligge i 
terrenget ved Moldefjorden og ved Kjødspollen.   

Overskuddsmasser fra tunnelen er beregnet til 4,91 millioner m3 steinmasse, og det er foreslått 3 
prinsipielle alternativer for massehåndtering, jf. planprogrammet. Dette gjelder transport av 
tunnelmasser for bruk til utfylling og landvinning, midlertidige massedeponier og permanent 
massedeponier. Dette gir tre alternativer som skal konsekvensutredes, og 0 – alternativet er dagens 
situasjon.

1. Skipstunnel og transport av tunnelmasser til utfylling og landvinning.

2. Skipstunnel og midlertidige massedeponi
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3. Skipstunnel og permanente massedeponi

Massene fra tunnelen brukes til utfyllinger både utenfor planområdet og til utfyllinger innen 
planområdet. Geografisk plassering av utfyllingene som er planlagt utenfor planområdet er vist i figur 
3-1. Siden de ligger utenfor planområdet til Stad skipstunnel, er ikke disse behandlet videre her. 

De viktigste påvirkningene av tiltaket på naturmangfold på land er derfor arealbeslag fra tunnelen og 
annet arealbeslag i forbindelse med den, og arealbeslag i forbindelse med deponiområder. Omfanget 
av disse er beskrevet og illustrert i kart nedenfor. Andre påvirkninger på naturmangfold på land er 
bølger, støy og smittepress. Korte beskrivelser av disse er gitt nedenfor. 

Figur 3-1. Utfyllingsområder langt fra Skipstunnelen markert med rød ring (Flatraket, Leikanger og Fiskå)

3.1 Alternativ 1. Skipstunnel og transport av tunnelmasser til utfylling og 
landvinning

I dette alternativet vil det bli fylt et areal på 75 × 200 meter foran hver portal som skal brukes til 
riggområde. Her går det med ca. 400’ m3 i Kjødspollen og ca. 200’ m3 i Moldefjorden. Riggområdet 
kan både graves vekk eller bli liggende igjen etter tunnelen er ferdig. I tillegg er det vurdert to mulige 
deponiområder på sørsiden av Moldefjorden. En geografisk illustrasjon av plassering av Stad 
skipstunnel og deponiområdene for alternativ 1 er vist i figur 3-2. Fotoillustrasjoner av de to 
deponialternativene er vist i figur 3-5.
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Figur 3-2. Plassering av Stad skipstunnel og deponiområdene for alternativ 1.

3.2 Alternativ 2: Skipstunnel og midlertidige massedeponi
Masser deponeres midlertidig for å kunne brukes til utfylling / landvinning og eventuelt andre 
bruksområder for steinmassene. Deler av massene vil ikke være mulig å bruke igjen fordi de ligger for 
dypt. For deponiene er det beregnet at masser som ligger dypere enn 8 meter blir liggende 
permanent. Masser over bakken fylt opp til 20 meter over havet. Det er også en mulighet for at hele 
eller deler av deponiet blir liggende som utfylling / landvinning. Det vil da bli mindre masser til 
utfylling / landvinning andre steder. I dette alternativet benyttes det midlertidige deponiet også til 
riggområde for tunnelen. I tabell 3-1 nedenfor er det gitt en del opplysninger om disse 
deponiområdene.  

Tabell 3-1: Kapasitet og areal for deponiområdene i alternativ 2. 

Sted Kapasitet Avstand Areal
Midlertidig deponi 
Kjødspollen

1,92 mill m3. der 0,96 mill m3 kan 
gjenbrukes

0 0 – 70 000 m2

Midlertidig deponi 
Moldefjorden

3,07 mill m3. der 1,56 mill m3 kan 
gjenbrukes

0 0 – 43 000 m2

Sum 4,99 mill m3 der 2,52 mill m3 kan 
gjenbrukes

0 – 113 000 m2

En geografisk illustrasjon for alternativ 2 med plassering av Stad skipstunnel og deponiområdene for 
alternativene er vist i figur 3-3.
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Figur 3-3. Plassering av Stad skipstunnel og deponiområdene for alternativ 2.
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3.3 Alternativ 3. Skipstunnel og permanente massedeponi
I dette alternativet (figur 3-4) dumpes alle masser i et dypvannsdeponi der det vil ikke være mulig å 
gjenbruke massene. Deponiområdet har en avstand på mellom 2900 - 4000 m fra tunnelinnslaget. 
Området kan fylles med masser på inntil 5000 000 m3, mens kapasiteten er noe mer dersom 
deponiet ligger dypere enn 50 m. 

Figur 3-4. Plassering av Stad skipstunnel og permanent massedeponi i sjø (rosa).

I dette alternativet er plasseringer og volumer definert som i tabell 3-2 under. Summen av masser på 
disse stedene er 500 000 m3 mer enn det som er beregnet uttak fra skipstunnelen.

Tabell 3-2. Samlet oversikt over kapasitet, avstand til skipstunnel og mulige arealer til næring for mulige deponiområder. 

Sted Kapasitet Avstand fra 
tunnelåpning

Areal til næring

Fiskå 1048 000 m3 11 900 meter 95 000 m2
Flatraket 100 000 m3 15 500 meter 25 000 m2
Hatleneset 1016 000 m3 1 400 meter 39 000 m2
Moldestad 239 000 m3 3 500 meter 21 000 m2
Hamreosen 17 000 m3 4 400 meter 5 000 m2
Innslag Moldefjorden 200 000 m3 0 0
Innslag Kjødspollen 400 000 m3 0 0
Leikanger 2524 000 m3 18 000 meter 140 000 m2
Sum 5552 000 m3
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Figur 3-5. Foreslåtte deponiområder ved Moldestad (øverst) og Hatleneset (nederst). Foto: Per Gerhard Ihlen.
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3.4 Bølger
På bakgrunn av at det er forventet at økt skipstrafikk vil gi økt bølgepåvirkning i fjordene og på 
kysten, både i anleggs- og driftsfase, ble det av DHI gjennomført en vurdering av typiske bølger som 
dannes i forhold til ulike skipstyper og deres hastighet. Undersøkelsene viste at type bølger, 
bølgehøyder, som ulike skipstyper danner, er avhengig av skipenes størrelse, dybdegang og 
hastighet. Med anbefalt hastighetsgrense på 8 knop for større skip, vil ikke de resulterende bølgene 
og deres påvirkninger skille seg signifikant fra de bølgestørrelsene som forekommer under normale 
værforhold i Kjødspollen og i Moldefjorden. Frekvensen av bølger vil imidlertid stige når et stort 
antall skip passerer i fjordene. Derimot vil områdene som ligger i le for vær og vind få en høyere 
frekvens av de største bølgene. En modell av dybdebegrensning av bølgepåvirkning er vist i figur 3-6 
for Moldefjorden og i figur 3-7 for Kjødspollen.

Figur 3-6. Dybdebegrensning av bølgepåvirkning i Moldefjorden (fra DHI). 
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Figur 3-7. Dybdebegrensning av bølgepåvirkning i Kjødspollen (fra DHI). 

3.5 Støy
Det er også forventet at tiltaket med økt skipstrafikk vil gi økt støy i planområdet. Selv om det ikke 
foreligger beregninger av omfanget av dette, er støy vurdert som en negativ påvirkningsfaktor for 
enkelte av viltområdene, spesielt viktige områder for fugl. 

3.6 Smittepress
Mulig økt smittepress av lakselus på anadrom fisk som følge av mer vannstrømning inn Moldefjorden 
fra oppdrettsvirksomhet, fra oppdrettsvirksomhet, er vurdert som en mulig negativ 
påvirkningsfaktor.
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4. Metode
4.1 Generelt
Konsekvensutredningen består av en tre trinns prosedyre som følger Statens Vegvesen Hb V712:

 Trinn 1, verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
 Trinn 2, omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.
 Trinn 3, konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i 

forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og 
omfanget av påvirkning på området.

Verdivurderingen gjelder i sammenlikningsåret. Konsekvensvurderingen gjøres for alle verdisatte 
delområder. Endringer vurderes i forhold til referanse-situasjonen (null-alternativet). 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. 
Andre tiltak som fagutreder foreslår omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak. For en mer 
utdypende gjennomgang av metoden for ikke-prissatte temaer vises til Hb V712 kap. 6.2.

4.2 Nullalternativet
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternativene. 
Det betyr at 0-alternativet per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av alternativene viser 
hvor mye alternativene avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen).

4.3 Definisjon av plan- og influensområde
Planområdet er området som fysisk kan bli berørt av tiltaket. Planområdet er det samme for alle 
tema.

Influensområdet utgjør et større område utenfor selve planområdet og er «området som kan bli 
påvirket av tiltaket – inkludert planområdet (V712 side 124). Influensområdet utgjør 
undersøkelsesområdet og vil variere fra tema til tema. Influensområdet for tema naturmangfold 
defineres på bakgrunn av hvor tiltaket forventes å gi et omfang, både positivt og negativt. Jf. kapittel 
2.6 vil blant annet arealbeslag, barrierer, støypåvirkning og visuell påvirkning være med på å definere 
tiltakets influensområde. Det vil også variere mellom registreringskategoriene. For viltområder vil 
influensområdet utgjøre er større område enn planområdet (for eksempel vilttrekk for hjort og 
arealkrevende fuglearter).  

Registreringen er mer detaljert innenfor planområdet enn i den øvrige delen av influensområdet.

4.4 Registreringskategorier og delområder
I kapittel 2.4.1. er det redegjort for definisjon av tema naturmangfold og hvordan dette er behandlet 
i denne rapporten. Som nevnt i det samme kapittelet, finnes det ikke verneområder eller 
forekomster av geologisk mangfold/geologisk naturarv i plan- eller influensområdet. Kategorien 
naturtyper i sjø er utredet i egen rapport. Disse kategoriene er derfor heller ikke behandlet videre. 
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Kriteriene for verdivurderingene av de gjenstående registreringskategoriene bygger på veiledningen 
gitt i Statens vegvesen sin håndbok V712, og er gjengitt i tabell 4-1. Alle verdisatte delområder er 
beskrevet og verdivurderingen er begrunnet. De omtalte delområdene er geografisk avgrenset i de 
ulike verdikartene vedlagt. 
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Tabell 4-1. Kriterier for verdivurdering av de ulike registreringskategoriene at tema naturmangfold jf. V712. 
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Basert på forutsetningene nevnt ovenfor, er derfor de gjenstående kategoriene verdi-, omfang- og 
konsekvensvurdert. Nedenfor er det beskrevet litt mer utfyllende hvordan delområdene for hver 
kategori er avgrenset.

- Landskapsøkologiske sammenhenger. Her er det forsøkt å vurdere 
sammenbindingsfunksjoner spesielt mellom naturtypelokaliteter og viltområder. 
Delområdene dekker derfor store arealer.

- Vannmiljø/miljøtilstand. Data om dette er hentet fra Vann-Nett og er hovedsakelig bekke- og 
elvesystemer.

- Naturtyper på land og i ferskvann. Delområdene her er definert ut fra om lokalitetene 
kvalifiserer til naturtypene beskrevet i DN-håndbok 13 (2007), med Miljødirektorats reviderte 
fakta-ark fra 2014. 

- Viltområder. Delområdene her er delt inn i viltområder for pattedyr, som også har med 
trekkruter for hjort, og viltområder for fugl. Det er gjort en samlet vurdering av de to 
gruppene. 

- Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter. Her er det ut fra elvesystemene i plan- 
og influensområdet gjort en vurdering av om det finnes delområder som kvalifiserer til en av 
gruppene nevnt i V712.

4.5 Kriterier for verdi
Verdisettingen bygger på informasjon henta frå Naturbasen, Artsdatabankens Artskart, Vann-nett.no, 
ulike rapporter, opplysninger fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Selje 
kommune, og intervju med lokale ressurspersoner. I tillegg er det utført feltkartlegginger av Per 
Gerhard Ihlen, Rune Lunde og Rune Solvang, alle Asplan Viak AS. 

Kartlegging og verdisetting av naturmangfold i undersøkelsesområdet er basert på nasjonal metodikk 
for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Kartleggingen av 
naturtypelokaliteter er basert på DN-håndbok 13 (2007), med reviderte fakta-ark for naturtyper fra 
2014, utarbeidet av Miljødirektoratet. Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven ble også 
kartlagt, og hver av disse lokalitetene er avmerket i verditabellen. I tillegg er rødlista naturtyper kort 
omtalt i eget kapittel. Det må presiseres at naturtypen viktig bekkedrag ikke er med i 
Miljødirektoratets reviderte fakta-ark.

Før feltarbeidet startet opp, ble informasjon om de få eksisterende naturtypelokalitetene samlet inn, 
og under feltarbeidet ble disse kontrollert. Enkelte av disse har fått endret avgrensning, verdi og/eller 
klassifisering. Resten av feltarbeidet ble utført ved at undersøkelsesområdet først ble vurdert på 
avstand, slik at områder med for eksempel granplantefelter eller med intensivt drevet mark, ble 
utelukket. De resterende områdene ble oppsøkt i felt. Ensartede naturtypelokaliteter med store 
arealer, ble delvis avgrenset fra avstand og ved hjelp av flyfoto. 

Når det gjelder fugl, er en lang rekke kilder til informasjon om viktige fugleområder gjennomgått, 
både skriftlige og muntlige. Det har vært krevende å få en god oversikt over viktige fugleområder på 
en så lang strekning av flere grunner. For det første er deler av viltkartleggingene mangelfulle og av 
eldre dato (1980- og 1990-tallet), og det mangler oppsummerende rapporter om status for viltartene 
i de ulike kommunene. Data om fugl finnes også spredt i en lang rekke kilder/databaser med delvis 
overlappende data: Fylkesmannens/kommunenes viltdatabase, Artsdatabankens Artsobservasjoner 
og Artskart, NOF sine LRSK-arkiv, samt at relevante data kan finnes i for eksempel upubliserte 
rapporter og artikler, NOFs fylkestidsskrifter, i notatbøker, eller hos lokalkjente. I tillegg er 
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viltkartleggingen i Norge ikke oppdatert i forhold til metode/vekting og verdisetting etc. Det er også 
krevende, selv ved omfattende feltarbeid, å få oversikt over viktige områder for enkelte arter, som 
for eksempel hubro. Videre vil enkelte områder som tidligere var registrert utgå som følge av 
inngrep, eller at arten er borte fra enkelte av viltområdene. Datamaterialet på fugl må ses i lys av 
dette. 

Delområdene for naturtypelokalitetene, viltområdene og funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter ble først verdisatt, ut fra bestemte kriterier, til A, B og C-verdi. Disse ble deretter 
omgjort til verdisettingen gitt i V712, der A- og B- områder gir stor verdi og C-områder gir middels 
verdi (tabell 4-2). «Svake» B-områder er her gitt middels til stor verdi (verdisettingen i V712 kalles 
ofte KU-verdi her). KU-verdiene ligger til grunn for utarbeidelse av verdikartene for de ulike 
kategoriene. Hvordan denne verdisettingen kan sammenliknes med verdisettingen i V712, og i 
forhold til nasjonal og lokal verdisetting og naturforhold generelt, er vist i tabell 4-2. 

Tabell 4-2. Verdisatte områder av naturtyper på land.

Verdi etter DN-
håndbok 11 og 13

Verdi etter SVV 
håndbok V712

Nasjonal- lokal 
verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur
B – viktig Stor verdi Regional verdi Viktig natur
C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur
Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for 
fagtemaet

Bebygde arealer

For informasjon om kategoriene for rødlistede arter henvises det til Henriksen & Hilmo (2015). 
Verdiene for de ulike registreringskategoriene av naturmangfold er til slutt fastsatt langs en glidende 
skala som spenner fra liten til stor verdi, se Figur 4-1. 

Figur 4-1. Skala for verdivurdering

4.6 Kriterier for omfang

Omfangsvurderingene gir uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket har 
for et delområde. Omfang vurderes for de samme delområdene som er verdivurdert. Vurderingen 
bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og 
kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Omfangsvurderinger skal alltid 
begrunnes. Omfanget angis på en glidende skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang, se 
Figur 4-2.
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Figur 4-2. Linjalfigur som viser skala for omfang (øverst). Veiledende hjelpetekst for omfangsvurderinger på pila nederst.

Omfanget er vurdert for alle delområdene som er verdisatt og vurderingen bygger på kunnskap om 
verdiene i delområdene, tiltakets fysiske utforming og kunnskap om hvordan tiltaket påvirker 
verdiene i delområdene. For vilt er større områder omfangsvurdert, noe som medfører noe 
usikkerhet ved vurdering av omfang. I dette prosjektet varierer omfanget av virkningen på 
naturtypelokaliteter fra de som direkte blir berørt av tunnelen til de som bare får økt hyppighet av 
bølgeslag i forbindelse med økt skipstrafikk. Dette er fremhevet for strandengene siden de utgjør en 
rødlistet naturtype. Vurderingen er beskrevet og grunngitt i hvert enkelt tilfelle. Inngrep som utføres 
i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av delmiljøene, mens 
midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.

4.7 Kriterier for konsekvens
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvensen 
for et miljø/område framkommer ved å sammenstille verdi og omfang i iht. ”konsekvensvifta”  jf. 
håndbok V712 (figur 4-3). De ulike trinnene for konsekvens er gitt med symbol- og fargebruk vist i 
figur 4-3. 

Konsekvens angis på en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ 
konsekvens (- - - -), og i tillegg er det anledning til å bruke trinnene mellom de 9 kategoriene, for 
eksempel stor til meget stor negativ” (figur 4-3). For hvert tema vurderes konsekvenser først for 
hvert delområde, deretter sammenstilt for hvert alternativ, og deretter rangeres alternativene. Antall 
berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) legges til grunn for 
vurderingen av alternativets konsekvens. For ytterligere veiledning henvises det til håndbok V712.
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Figur 4-3. Konsekvensvifte, jf. håndbok V712 (t.v.), de ulike kategoriene for konsekvens med symbol- og fargebruk i h.h.t. 
håndbok V712 (t.h.).

4.8 Eksisterende kunnskap
Det har i over 100 år vært utført biologiske registreringer og kartlegginger på Stad, spesielt av 
karplantefloraen. Fjeldstad & Gaarder (2001) utarbeidet en oversikt over biologisk mangfold i Selje 
kommune, der flere naturtyper ble kartlagt og beskrevet. Supplerende kartlegginger av naturtyper 
ble senere utført av Holtan (2013), men ingen av disse er innenfor tiltaks- eller influensområdet her. 
Det ble også utarbeidet en verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane (Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane 1985). Det har tidligere også vært utredet et vindkraftverk på Stad og i den forbindelse ble 
det utarbeidet flere temarapporter som inneholder kunnskap og data som også er relevant for Stad 
skipstunnel. Dette gjelder konsekvensutredningene for fauna (Smith 1999) og flora og 
verneinteresser (Odland 1999). Det ble i den forbindelse også gitt en kunnskapsstatus for fuglelivet 
på Stadlandet (Lislevand 1999) og for rødlista fuglearter (Follestad mfl. 1999), med vurderinger av 
mulige konsekvenser av et vindkraftanlegg. Annen nyttig litteratur herfra er Godø (1979) med 
registreringer av sjøfugl fra fylket og Heggeberget (1999) om re-etablering av flere dyrearter etter 
kalking av sure vassdrag. Det er også hentet informasjon om dyreliv fra hovedrapporten om 
forprosjektet til Stad skipstunnel (Kystverket 2001). Denne informasjonen baserer seg på EDNA-
registrerte viltbiotoper (EDNA er EDB-register for naturverndata, ajourført 1999). 
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5. Overordnede trekk
5.1 Generell beskrivelse
Variasjon i klima er avgjørende for inndelingen av vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner i Norge 
(Moen 1998). Området på nordsiden av Moldefjorden ligger innenfor boreonemoral 
vegetasjonssone, mens det meste av området på sørsiden av fjorden ligger innenfor sørboreal 
vegetasjonssone. Den boreonemorale sonene er generelt karakterisert av å inneholde 
edellauvskoger og varmekrevende arter i lier med høy solinnstråling og på godt jordsmonn. Dette er 
ikke så fremtredende i området her, men sonen kan også være dominert av bartrær og skoger med 
boreale arter (for eksempel bjørk og gråor), noe som er vanlig her. I sørboreal sone dominerer 
barskog, men den har også innslag av oreskoger, høymyrer og edellauvskog, og den har sterkt innslag 
av arter med krav til høy sommertemperatur. Innerst i Moldefjorden, på sørsiden, er det også en 
overgangssone til mellomboreal vegetasjonssone, der for eksempel gråor-heggeskoger har sin 
høydegrense. Vegetasjonssoner gjenspeiler forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, 
mens oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene, er viktig for 
inndelingen i vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). Det meste av planområdet ligger innenfor sterkt 
oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) og er karakterisert av å inneholde vegetasjonstyper og 
arter som krever høy luftfuktighet og et vintermildt klima. 

Berggrunnen i planområdet består hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis og øyegneis, samt et 
lite felt med anortositt (figur 5-1). Dette er sure og harde bergarter som avgir lite plantenærings-
stoffer. Løsmassene (figur 5-1) langs både Moldefjorden og Kjødspollen består av både tynt og tykt 
morenedekke. I tillegg finnes marine strandavsetninger og hav- og fjordavsetninger, der spesielt 
området nord for Moldefjorden og området ved Salt, er viktige fordi mye av dette sammenfaller med 
strandenger og utgjør viktige elementer for næringsproduksjon for fugl. Noe skredavsetninger finnes 
nord og øst for Eide.

Flere steder, som domineres av ungskog, har det trolig vært et åpent landskap tidligere som har vært 
beitet og slått. Opphør av landbruksdriften har flere steder ført til gjengroingen slik vi ser den i dag. 
Planområdet er også påvirket av en del bebyggelse, stier, veger, kraftlinjer, hogstflater og enkelte 
granplantefelt. I tillegg er flere områder beitepåvirket.

 

Figur 5-1. Kartutsnitt som viser geologien og løsmassene i det aktuelle området (data fra http://geo.ngu.no/kart/arealis/). 
Geologien (t.v.) består av diorittisk til granittisk gneis (lyst rosa) og øyegneis (mørkere rosa). Et lite felt med anortositt finnes 
også. Løsmassene (t. h.) består av tynt morenemateriale (lyst grønt), tykt morenedekke (mørkt grønt), breelvavsetninger 
(oransje), skredmateriale (rødt), marine strandavsetninger (blått) og hav- og fjordavsetninger (grått). Det resterende er bart 
fjell (rosa). 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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5.2 Influensområde
Influensområdet er det samla området, inklusivt planområdet, der tiltaket kan medføre 
konsekvenser. For de ulike registreringskategoriene innenfor tema naturmangfold vil 
influensområdet variere i størrelse. For naturtyper er alle innenfor planområdet. For vilt er 
influensområdet større enn planområdet. Eksempler på dette er hjortevilttrekk og arealkrevende 
fuglearter. 

6. Registreringer – verdivurderinger

6.1 Registreringer
Registreringer av naturtyper på land er utført ved eget feltarbeid av Per Gerhard Ihlen i perioden 3. 
til 5. august 2016 og registreringene av fugl ble utført av Rune Solvang i perioden 3. til 5. oktober 
2016. I tillegg ble en enkel befaring av bekker og elveløp, som blir påvirka av tiltakene, utført av Rune 
Lunde 16. mars 2016. Det er også hentet informasjon om vilt og fugl fra andre rapporter. De mest 
aktuelle av disse er gjengitt i kapittelet om kunnskapskilder ovenfor. På bakgrunn av at det ble utført 
egne feltundersøkelser og kartlegginger av naturtyper og fugl, gjør at kvaltiten på disse dataene er 
vurdert som god. Når det gjelder vilt, så ble det ikke utført eget feltarbeid, dette ble basert på 
eksisterende rapporter og informasjon fra Fylkesmannen. Usikkerheten på disse dataene er derfor 
noe større. En generell vurdering av usikkerheten er gitt i en egen diskusjon jf. Naturmangfoldloven.

6.2 Landskapsøkologiske sammenhenger
Avgrensingen av landskapsøkologiske områder gjelder på et overordna nivå og er basert både på 
kjente verdier og på faglig skjønn basert på erfaringen fra planområdet opparbeidet i løpet av 
feltarbeidet.  På et overordnet nivå er de store sammenhengene i naturen vektlagt, dvs. mosaikken 
av ulike naturtyper og artene som lever her. Her er det tatt hensyn til om naturen er intakt og om det 
finnes forekomster av viktige arter, naturtyper og eventuelle økologiske funksjonsområder. På et 
detaljert nivå er arealkrevende arter, som fugl og pattedyr, vurdert. Det er også gjort en enkel 
vurdering av om hjortevilt vandrer mellom ulike områder. Dette er ikke en så stor problemstilling her 
som med for eksempel utredninger av veger, der nye veger kan utgjøre tydelige barrierer.

Større områder med landskapsøkologiske sammenhenger inneholder for eksempel flere mindre 
naturtypelokaliteter, noe som er av interesse for eventuell sambindingsfunksjon mellom vedisatte 
delområder. Siden planområdet ikke er i et bynært eller særlig bebygd område, er ikke grøntstruktur 
vurdert her.  Planområdet delt inn 5 ulike landskapsøkologiske områder, som er kort omtalt og 
verdivurdert i tabell 6-1 og vist geografisk i kartet i vedlegget. Et utsnitt av delområde 2 er vist i figur 
6-1.
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Figur 6-1. Del av landskapsøkologisk delområde 2, Moldefjorden. Foto: Rune Solvang.

Tabell 6-1. Verdivurdering av landskapsøkologiske sammenhenger. 

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ

1 Krakereidet - 
Litlesalt

Delområdet inkluderer de 
lavereliggende områdene av fra 
Krakeidet, Salt og Litlesalt, og 
består av kystlyngheier, 
innmark og bebyggelse. De 
mest verdifulle naturområdene 
er de marine gruntvanns-
områdene i kombinasjon med 
strandenger og strandsumper. 
Disse er viktige for sjøfugl, og 
siden Moldefjorden smalner 
ved utløpet, utgjør delområdet 
samlet sett en viktige 
sammenbindingsfunksjon. 
Samlet sett er området vurdert 
til mellom nasjonal og regional 
landskapsøkologisk funksjon. 

                      ▲
Støy og 
bølger fra 
skipstrafikk

2 Moldefjorden Delområdet inkluderer det 
meste av Moldefjorden og 
lisidene med naturbeitemarker, 
planteskog, boreal lauvskog og 

                  ▲
Skipstrafikk
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skoger dominert av svartor. Det 
er også flere leveområder for 
hjort i delområdet. Det er også 
fragmentert av innmark og 
bebyggelse, noe som gjør at 
sammenbindingsfunksjonen er 
noe redusert. Siden området 
også inkluderer selve 
Moldefjorden er det allikevel 
vurdert til mellom regional og 
nasjonal verdi. 

3 Eidshornet - 
Mørkelida

Delområdet inkluderer de 
høyereliggende delene mellom 
Moldefjorden og Kjødspollen, 
og er dominert av kystlyngheier 
og myrområder. Delområdet 
har verdi som leveområde for 
hare (NT), men er litt 
fragmentert av vegen over 
Mannseidet. 
Sammenbindingsfunksjonen er 
allikevel god, men området har 
få biologiske verdier annet enn 
kystlyngheiene. Delområdet er 
vurdert til regional verdi.

             ▲
Anleggsarbeid 
i forbindelse 
med 
tunnelen. 

4 Kjødspollen Delområdet inkluderer 
Kjødspollen og det meste av 
lisidene med naturbeitemarker, 
planteskog, boreal lauvskog og 
skoger dominert av svartor. I 
tillegg må nevnes bekkene i sør. 
Det er også flere leveområder 
og trekkveger for hjort i 
delområdet, men det er 
fragmentert av innmark, 
bebyggelse og veger, noe som 
gjør at 
sammenbindingsfunksjonen er 
noe redusert. Siden området 
også inkluderer Kjødspollen, er 
det allikevel vurdert til mellom 
regional og nasjonal verdi.

                   ▲
Skipstrafikk 
og tunnel.

5 Skorge - 
Kvamsvika

Delområdet inkluderer 
fjordsystemet fra Kjødspollen 
ved Skorge og nord til 
Kvamsvika. Det meste av 
lisidene består av planteskog og 
boreal lauvskog, på vestsiden er 
det noen leveområder for hjort, 
og i tillegg finnes en del bekker. 
Området er også fragmentert 

                   ▲
Skipstrafikk 
og tunnel.
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av innmark, bebyggelse og 
veger, noe som gjør at 
sammenbindingsfunksjonen er 
noe redusert. Siden området 
også inkluderer mye av 
fjordsystemet, er det allikevel 
vurdert til mellom regional og 
nasjonal verdi.

6.3 Vannmiljø/Miljøtilstand
Det er laget en egen temarapport som dekker vannmiljø i sjø (Dannisøe & Møhlenberg 2016). I tillegg 
er andre vannforekomster (for eksempel grunnvannsforekomster) behandlet under tema 
naturressurser (Syversen & Lunde 2016). Her er det kort gjengitt noe vannforekomster (tabell 6-2), 
hentet fra vann-nett, som finnes i plan- og influensområde, men som berøres i svært begrenset grad 
av tiltaket. De er ikke merket på kart fordi bekkene/elvene i Vann-Nett dekker nedbørsfelt over store 
geografiske.

Tabell 6-2. Verdivurdering av vannmiljø/miljøtilstand (andre versjon)

ID Navn 
delområde

Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ

091-24-R 
Bekkefelt 
Deknepollen-
Selje 

Kalkfattige, klare (TOC2-5) 
og mindre bekker vest for 
planlagt tunnel. Begrenset 
med undersøkelser, og lite 
påvirket av inngrep. Oppnår 
tilstandsklasse «antatt god» 
uten risiko for å nå miljømål 
i Vann-nett. 

               ▲
Alle (i svært 
begrenset grad)

092-2-R 
Kjødspollen, 
elver rundt 
pollen

Svært kalkfattige, klare 
(TOC2-5) og mindre bekker 
på østsiden av planlagt 
tunnel. Ingen undersøkelser, 
men påvirket av 
vassdragsinngrep ved 
Skorge kraftverk. Oppnår 
tilstandsklasse «antatt god» 
uten risiko for å nå miljømål 
i Vann-nett.

         ▲
Alle (i svært 
begrenset grad)

6.4 Verneområder
Det finnes ingen verneområder etter Naturmangfoldloven kapittel V innen planområdet. Det 
nærmeste er Sandvikseidet naturreservat som ligger på høydedraget mellom Selje og Sandvika. 
Hensikten med dette verneområdet er å ta vare på et spekter av myrtyper fra kysten og kystlynghei.  
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6.5 Naturtyper på land og i ferskvann

6.5.1 Rødlista naturtyper
Generelt er naturtyper som elveløp (NT), kulturmarksenger (VU), kystlyngheier (EN), strandeng (NT) 
og kystnedbørsmyr (VU) rødlistet (Lindgaard & Henriksen 2011), og som alle er representert her. Det 
må presiseres at naturtyper med kategorien «nær truet» (NT) ikke er en truet naturtype. Av spesiell 
interesse for dette prosjektet er strandenger (figur 6-2). De er godt utviklet ved utløpet av 
Moldefjorden, men har ellers spredte og små forekomster. Kystlyngheien over skipstunnelen er også 
viktig i planområdet. Dette er også en utvalgt naturtype jf. naturmangfoldloven. 

Figur 6-2. Strandeng og strandsump, utforming semi-naturlig strandeng ved Vaulane sør. Foto: Per Gerhard Ihlen.

6.5.2 Utvalgte naturtyper
Utvalgte naturtyper er et virkemiddel i Naturmangfoldloven av 2009 for å bevare et utvalg av spesielt 
viktige naturtyper. Av utvalgte naturtyper ble det registrert seks lokaliteter med kystlyngheier, som 
er en kulturbetinget naturtype. I forskrift om utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven, er en 
utvalgte naturtype etter Naturmangfoldloven § 52 er forekomster av: Kystlynghei klassifisert som 
«svært viktig» (A-lokalitet) eller «viktig» (B-lokalitet) av Miljødirektoratet. Med kystlynghei menes 
heipregete og i hovedsak trebare områder i et oseanisk klima, dominert av dvergbusker, særlig 
røsslyng, formet gjennom rydding av kratt og skog, og betinget av langvarig hevd med beite, og 
mange steder lyngbrenning og lyngslått (figur 6-3). Fire av lokalitetene kartlagt som kystlynghei er 
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her vurdert som viktige (B-verdi) og er derfor utvalgt naturtype. To av lokalitetene, (lok. 8 og 24) ble 
vurdert som lokalt viktige (C-verdi) og er derfor ikke utvalgt naturtype.

Figur 6-3. Kystlynghei, utforming kalkfattig, tørkeutsatt hei ved Salt nordvest. Foto: Per Gerhard Ihlen.

6.5.3 Naturtypelokaliteter 
Totalt ble det kartlagt 44 naturtypelokaliteter kartlagt, der de aller fleste er nye. Av tidligere 
registrerte naturtypelokaliteter, er en ved Salt delt inn i flere lokaliteter og fått endret verdi og 
klassifisering. Naturtypelokalitetene fordeler seg på 23 lokalt viktige (C-verdi), 21 viktige (B-verdi) og 
ingen svært viktige (A-verdi). Alle naturtypedataene og kartavgrensningene er sendes til 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for innleggelse i Naturbasen. Et eksempel på en naturtype er en 
gammel boreal lauvskog, utforming gammel bjørkeskog, som er vist i figur 6-4.

I det følgende presenteres naturtypelokalitetene i tabeller og i kart. Gjennomgangen starter i ved 
Moldefjorden og går deretter til Kjødspollen. For hvert av disse delområdene er det først gitt en 
verdibegrunnelse, som er etterfulgt av verdikart. Fullstendige naturtypebeskrivelser fra alle nye 
lokaliteter er gitt i eget vedlegg. Der er det også med fotografier av flere lokaliteter. Tabell 6-3 gir 
oversikt over verdisatte delområder.
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Figur 6-4. Gammel boreal lauvskog, utforming gammel bjørkeskog ved Eidsstanda øst. Foto: Per Gerhard Ihlen.

Tabell 6-3. Verdivurdering av delområder av naturtyper på land. Kilden til alle lokalitetene er basert på eget feltarbeid.

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Påvirkes av 
1 Kammen Kystlynghei, utforming 

kalkfattig, tørkeutsatt hei. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse (62 daa), høy 
vekt på tilstand og lav vekt på 
rødlistearter. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi). 
Utvalgt naturtype.

                      ▲
Ingen 
spesielle

2 Kammen sør Kystmyr, utforming annen 
kystmyr. Naturtypelokaliteten 
får høy vekt på tilstand 
(hydrologi), liten vekt på 
størrelse (1,5 daa) og høy vekt 
på regional tilhørighet. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                     ▲
Ingen 
spesielle

3 Kammen sørøst Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 

                   ▲
Ingen 
spesielle
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rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (20,7 daa) og middels 
vekt på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

4 Vaulane sør Strandeng og strandsump, 
utforming semi-naturlig 
strandeng. 
Naturtypelokaliteten får høy 
vekt på spesialiserte arter, 
middels vekt på rødlistearter, 
sjeldenhet, tilstand og størrelse 
og høy vekt på hevd. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                       ▲
Skipstrafikk

5 Salt sørøst Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (6,3 daa) og liten vekt 
på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Skipstrafikk

6 Salt nordvest Kystlynghei, utforming 
kalkfattig, tørkeutsatt hei. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse (41 daa), høy 
vekt på tilstand og lav vekt på 
rødlistearter. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi). 
Utvalgt naturtype.

                     ▲
Ingen 
spesielle

7 Salt vest Stein-, grus- og sandstrand, 
utforming steinstrand. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på størrelse (100 – 
250 m strandlinje), liten vekt på 
substratvariasjon og 
rødlistearter, middels vekt på 
spesialiserte arter og høy vekt 
på tilstand. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi).

                    ▲
Ingen 
spesielle

8 Salt sør Kystlynghei, utforming 
kalkfattig, tørkeutsatt hei. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse (7,5 daa) og 
tilstand og lav vekt på 
rødlistearter. Den er derfor 
vurdert som lokalt viktig (C-
verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

9 Litlesalt Strandeng og strandsump, Skipstrafikk
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utforming semi-naturlig 
strandeng. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på spesialiserte 
arter, liten vekt på rødlistearter 
og sjeldenhet, tilstand og 
størrelse (0,8 daa) og middels 
vekt på hevd. Den er derfor 
vurdert som lokalt viktig (C-
verdi).

              ▲

10 Moldestadneset 
sør

Gammel sump- og kildeskog, 
utforming gammel 
oresumpskog. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse (4,6 daa), 
artsmangfold, 
gammelskogselementer, 
middels vekt på 
landskapsøkologi, småskala 
variasjon og påvirkning. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                   ▲
Ingen 
spesielle

11 Hatlenes sør Strandeng og strandsump, 
utforming semi-naturlig 
strandeng. 
Naturtypelokaliteten får liten 
vekt på spesialiserte arter, 
rødlistearter og sjeldenhet, 
tilstand og størrelse (0,7 daa) 
og middels vekt på hevd. Den 
er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi).

              ▲
Deponi-
område

12 Øyra nord Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får høy 
vekt på tilstand, lav vekt på 
rødlistearter og engarter, 
middels vekt på forekomst av 
store trær, størrelse (4,6 daa) 
og nærhet til andre 
kulturmarker. Det er også aktivt 
husdyrhold i området. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                   ▲
Ingen 
spesielle

13 Øyraneset nord Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på tilstand, lav 
vekt på rødlistearter og 
engarter, middels vekt på 
forekomst av store trær og 

              ▲
Ingen 
spesielle
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nærhet til andre kulturmarker, 
og liten vekt på størrelse (1,8 
daa). Det er også aktivt 
husdyrhold i området. Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

14 Slagarurhaugen 
nord

Rik sump- og kildeskog, 
utforming varmekjær kildeskog. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold, spesielle 
naturtyper og småskala 
variasjon, og middels vekt på 
størrelse og påvirkning. Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

15 Lesto vest Rik sump- og kildeskog, 
utforming varmekjær kildeskog. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold, spesielle 
naturtyper og småskala 
variasjon, og middels vekt på 
størrelse og påvirkning. Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

16 Bortneura Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på tilstand, lav 
vekt på rødlistearter og 
engarter, middels vekt på 
forekomst av store trær og 
nærhet til andre kulturmarker, 
og stor vekt på størrelse (12,4 
daa). Det er også aktivt 
husdyrhold i området. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                        ▲
Ingen 
spesielle

17 Eidsstranda 
nordøst

Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (4,3 daa) og liten vekt 
på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Tunnel-
innslag

18 Eidsstranda 
sørvest

Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på tilstand, lav 
vekt på rødlistearter og 

                   ▲
Tunnel-
innslag
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engarter, middels vekt på 
forekomst av store trær nærhet 
til andre kulturmarker, og 
størrelse (6,8 daa). Det er også 
noe aktivt husdyrhold i 
området. Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi).

19 Eidsstranda 
sørvest II

Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (5,0 daa) og liten vekt 
på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Tunnel-
innslag

20 Eidsstranda øst Gammal boreal lauvskog, 
utforming gammel bjørkeskog. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse (8,5 daa) og 
middels vekt på 
gammelskogselementer. 
Naturtypen tilsvarer også 
«kystbjørkeskog», som er med i 
mangelanalysen for skogstyper 
i Norge. Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi).

                   ▲
Tunnel-
innslag

21 Eidsstranda øst II Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, størrelse (5,0 daa) 
og tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Tunnel-
innslag

22 Eidsstranda øst 
III

Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på tilstand, lav 
vekt på rødlistearter og 
engarter, middels vekt på 
forekomst av store trær og 
nærhet til andre kulturmarker, 
og lav vekt på størrelse (2,4 
daa). Det er også lite aktivt 
husdyrhold i området. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                    ▲
Tunnel-
innslag

23 Eidsbakken vest Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 

                        ▲
Tunnel-
innslag og 
veger
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vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (4,9 daa) og middels 
vekt på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

24 Børrholmen Kystlynghei, utforming 
kalkfattig, tørkeutsatt hei. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse, tilstand og 
rødlistearter. Den er derfor 
vurdert som lokalt viktig (C-
verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

25 Skorge Viktig bekkedrag, utforming 
viktig gytebekk. 
Naturtypelokaliteten er 
dominert av boreale lauvtrær, 
er artsfattig og liten i størrelse, 
men er en viktig gytebekk. Den 
er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

26 Gorgeneset vest Rik lauvskog, utforming rik 
lauvskog i lisider. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på størrelse, lav 
vekt på habitat-kvalitet og 
artsmangfold og middels vekt 
på påvirkning. Den er derfor 
vurdert som lokalt viktig (C-
verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

27 Kjødspollen sør Rik lauvskog, utforming rik 
lauvskog i lisider. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse, habitat-
kvalitet og artsmangfold og 
middels vekt på påvirkning. Den 
er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

28 Litle Kjøde Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (10,5 daa) og lav til 
middels vekt på tilstand (hevd). 
Den er derfor vurdert som 
lokalt viktig (C-verdi).

              ▲
Tunnel-
innslag 

29 Sneideneset vest Gammel edellauvskog, 
utforming gammel svartorskog. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold, høy vekt 

                        ▲
Tunnel-
innslag og ny 
veg



Temarapport NATURMANGFOLD PÅ LAND. Konsekvensutredning Stad skipstunnel.

60

på størrelse, middels vekt på 
skogtilstand og høy vekt på 
påvirkning. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi).

30 Litle Kjøde vest Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, høy vekt på 
størrelse (8,7 daa) og lav til 
middels vekt på tilstand (hevd). 
Den er derfor vurdert som 
lokalt viktig (C-verdi).

              ▲
Tunnel-
innslag 

31 Teigen øst Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på artsmangfold, 
liten vekt på rødlistearter og 
størrelse (0,6 daa) og middels 
vekt på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                    ▲
Tunnel-
innslag 

32 Otnesvågen Strandeng og strandsump, 
utforming semi-naturlig 
strandeng. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på spesialiserte 
arter, liten vekt på rødlistearter 
og sjeldenhet, tilstand og 
størrelse og middels vekt på 
hevd. Den er derfor vurdert 
som lokalt viktig (C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

33 Einerhaugneset Hagemark, utforming fattig 
hagemark med boreale trær. 
Naturtypelokaliteten får høy 
vekt på tilstand, liten vekt på 
rødlistearter, engarter, 
forekomster av gamle trær og 
størrelse Det er også aktivt 
husdyrhold i området. Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

34 Krakereidet vest Kystlynghei, utforming 
kalkfattig, tørkeutsatt hei. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på størrelse (18,2 daa), 
høy vekt på tilstand og lav vekt 
på rødlistearter. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi). 
Utvalgt naturtype.

                     ▲
Ingen 
spesielle

35 Krakereidet sør Strandeng og strandsump, Skipstrafikk
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utforming semi-naturlig 
strandeng. 
Naturtypelokaliteten får høy 
vekt på spesialiserte arter, liten 
vekt på rødlistearter, middels 
vekt på sjeldenhet, tilstand og 
størrelse (2,4 daa) og høy vekt 
på hevd. Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi).

                    ▲

36 Krakereidet sør II Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på artsmangfold, 
liten vekt på rødlistearter og 
størrelse (1,4 daa) og lav vekt 
på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Ingen 
spesielle

37 Hamre vest Strandeng og strandsump, 
utforming semi-naturlig 
strandeng. Naturtype-
lokaliteten får høy vekt på 
spesialiserte arter, lav vekt på 
rødlistearter, middels vekt på 
sjeldenhet, tilstand og hevd, og 
liten vekt på størrelse (1,5 daa). 
Den er derfor vurdert som 
viktig (B-verdi).

                   ▲
Skipstrafikk

38 Hamre Strandeng og strandsump, 
utforming semi-naturlig 
strandeng. Naturtype-
lokaliteten får høy vekt på 
artsmangfold, lav vekt på 
rødlistearter og middels vekt på 
størrelse (4,3 daa) og tilstand 
(hevd). Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi).

                       ▲
Skipstrafikk 
og deponi-
område

39 Hamre øst Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får høy 
vekt på tilstand, lav vekt på 
rødlistearter, engarter og 
størrelse (1,6 daa), middels 
vekt på forekomst av store trær 
og nærhet til andre 
kulturmarker. Det er også aktivt 
husdyrhold i området. Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

             ▲
Ingen 
spesielle

40 Skumdalen - 
Mørkelida

Kystlynghei, utforming 
kalkfattig, lite tørkeutsatt hei.                         ▲

Arbeid med 
tunnel 
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Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på størrelse (677 
daa), høy vekt på tilstand og lav 
vekt på rødlistearter. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi). Utvalgt naturtype.

(vertikalt)

41 Teigen nord Hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på tilstand, rødlistearter, 
engarter og forekomst av store 
trær og middels vekt på 
størrelse (14,3 daa) og nærhet 
til andre kulturmarker. Det er 
ikke aktivt husdyrhold i 
området. Den er derfor vurdert 
som lokalt viktig (C-verdi).

             ▲
Tunnelinnslag

42 Litle Kjøde nord Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, liten vekt på 
størrelse (2,5 daa) og liten vekt 
på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Tunnelinnslag

43 Store Kjøde vest Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav 
vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, middels vekt på 
størrelse (4,0 daa) og liten vekt 
på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi).

              ▲
Tunnelinnslag

44 Teigen vest Naturbeitemark, utforming 
fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får 
middels vekt på artsmangfold 
og liten vekt på rødlistearter og 
størrelse (2,1 daa) og middels 
vekt på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som viktig (B-
verdi).

                   ▲
Tunnelinnslag

.

6.6 Viltområder
I denne rapporten deler vi informasjonen om viltområder inn i pattedyr (kapittel) og fugl (kapittel). 
Informasjon om pattedyr er innhentet fra intervjuer med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, fra 
forprosjektet til Stad skipstunnel (2001) og fra Smith (1999). Sistnevnte var utarbeidet i forbindelse 
med en konsekvensutredning for et vindkraftverk på Stadlandet. Den sørlige delen av 
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influensområde til dette prosjektet sammenfaller med planområdet for Stad skipstunnel og derfor er 
mye av denne informasjonen relevant her. Det er i tillegg gjennomført enkelte telefonsamtaler/e-
postutvekslinger med personer med viltkjennskap (se referanselisten). Bestandsdata og fellingsdata 
er innhentet gjennom Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) og fra Statistisk sentralbyrå 
(www.ssb.no). Hjorteviltdata er ikke lenger tilgjengelig via naturbasen, med unntak av villrein, men 
noe kartbasert informasjon har vært tilgjengelig via karttjenesten. Trekkveger for hjortevilt er vist i 
kart i vedlegg og informasjon om disse finnes i tabell 6-4.

6.6.1 Pattedyr
Kapittelet her om pattedyr har fokus på hjortevilt, men har også med en kort omtale av andre 
pattedyr. Elg og rådyr er ikke registrert i Selje kommune, men hjort er vanlig her (Artskart). Fra Selje 
kommune er det i hjorteviltregisteret bare få og spredte registreringer av hjort og datagrunnlaget er 
derfor noe usikkert. Fra Selje kommune ble det registrert 547 individer i 2008, 494 individer i 2013, 
451 i 2014 og 45 i 2015. Den kraftige reduseringen i antall sette hjort mellom 2014 og 2015 er trolig 
ikke realistisk, men skyldes at det bare er tre jaktfelt som har levert skjema sammenliknet med 7 i 
2013 og 2014 og hele 21 i 2008. Basert på fellingstall for hjort fra Statistisk sentralbyrå for hele Sogn 
og Fjordane, har antallet felte hjort øket jevnt fra 6 392 individer i sesongen 1996-1997 til 11 771 i 
toppsesongen 2010-2011 (figur 6-5).  Etter det tidspunktet har antallet vært svakt og jevnt redusert 
og var på 9 661 felt hjort i 2015-2016. Totalt viser tallene at bestanden av hjort allikevel er god og 
mer eller mindre jevn etter dette toppåret. Dette mønsteret er trolig også tilfelle for Selje kommune. 
Antallet av hjortevilt styres gjennom målrettet forvaltning med rettet avskyting, og den utviklingen vi 
har sett de siste par tiårene er et uttrykk for at det har vært tilgjengelig uutnyttet beitehabitat for 
hjort i denne delen av landet. Basert på informasjon gjengitt i Smith (1999) er det store og 
sammenhengende hjortehabitater (kjerneområder) på begge sider av indre del av Moldefjorden og 
på den nordlige og vestlige delen av Kjødspollen. Innenfor disse arealene er det skilt ut flere 
verdisatte områder for hjort som baserer seg på *EDNA-registrerte viltbiotoper. 

*EDNA: EDB-register for naturverndata (ajourført 1999). 

http://www.ssb.no/
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Figur 6-5. Fellingstall for hjort i Sogn og Fjordane i perioden 1996 til 2016.

Av andre pattedyr er det kartlagt et stort leveområde for hare (NT) mellom Kjødspollen og 
Moldefjorden (Smith 1999). Oter er rødlistet i Norge og vurdert som sårbar (VU). I et prosjekt om re-
etablering av oter, mink og vannspissmus, i forbindelse med kalking av sure vassdrag, ble det 
konkludert med at bestanden av oter i Selje er økende (Heggeberget 1999). Det er flere 
registreringer av arten i Selje kommune, bl.a. fra Kvamsvika og Kjødspollen, men ingen av disse er 
kartlagt som viktige viltområder fordi det er sporadiske observasjoner. Av andre pattedyr som er 
kjent herfra (fra Artskart) kan nevnes dvergspissmus fra Mannseidet, rødrev fra Berge, Eide og 
Mannseidet, piggsvin fra Berge, nordpadde fra Salt og buttsnutefrosk (ikke angitt lokalitet). I tillegg er 
det i Artskart registrert sommerfugler som brun vårtannspinner, kameltannspinner, nebbspinner og 
ospesvermer fra Lesto. Smith (1999) never i tillegg hoggorm, firfisle, flaggermus, mår, røyskatt, 
spissmus og vanlig frosk, men uten å angi lokaliteter. Rovvilt er ikke registrert herfra 
(www.rovbase.no).

For hjort er det velkjent hvordan dyrene utnytter vinterbeiter ned mot folk og mot innmark, mens 
sommerbeiter finnes mer oppover i heiene. Hjort har trekkbevegelser i terrenget med dagleier høyt 
og næringssøk mot rikere beiter lenger ned, bl.a. jorder med gressbeiter på vår/forsommer. I Selje er 
det mange trekkruter og et relativt komplisert bevegelsesmønster fra kysten og opp i fjellområdene 
(Smith 1999). I tabell 6-4 er de fire viktigste trekkrutene for hjort verdivurdert, og disse er gjengitt 
verdikartet i vedlegg. Disse trekkrutene baserer seg på informasjon fra forprosjektet til Stad 
skipstunnel (2001) og fra konsekvensutredning for et vindkraftverk på Stadlandet (Smith 1999). Det 
må presiseres at det trolig er flere trekkruter, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til denne 
vurderingen. Nord for den nordligste trekkruten er det også kjent en trekkrute, men den er ikke 
inkludert her fordi den ikke påvirkes av tiltaket. Det kan også nevnes at det i fallviltregisteret er ingen 
registreringer av hjortevilt fra noen av vegstrekningene i plan- eller influensområdet.

http://www.rovbase.no/
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Tabell 6-4. Verdivurdering av viktige viltområder og trekkveger for hjort.

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ

1 Litlevatnet - 
Lestohornet

Trekkveg hjort. Trekket er for 
det meste i kystlyngheier og 
myrområder (viltvekt 2, B-
verdi).

              ▲
Mulig støy i 
anleggsfasen.

2 Storefjellet - 
Rylen

Leveområde for hare (NT). 
Området er for det meste i 
kystlyngheier og på 
fjelltoppene. Avgrensningen på 
arealet er noe usikkerhet fordi 
det også baserer seg på 
områder der det jaktes etter 
hare, noe som ikke 
nødvendigvis avspeiler hele 
leveområdet. Området er kjent 
for å ha en tallrik bestand av 
hare (viltvekt 1-2, C-verdi). 

        ▲
Tunnelarbeid 
og støy fra 
skipstrafikk.

3 Eide nord Kjerneområde for hjort. Dette 
er en sørvestvendt li som 
hovedsakelig er dominert av 
svartor (viltvekt 2, B-verdi). 

              ▲
Støy fra 
skipstrafikk.

4 Eide sør Kjerneområde for hjort. Dette 
er en vest- og nordvendt li som 
hovedsakelig er dominert av 
boreale lauvtrær og kystlynghei 
(Viltvekt 2 og B-verdi).

              ▲
Tunnelåpning 
og støy fra 
skipstrafikk.

5 Storkollen Kjerneområde for hjort. Dette 
er en østvendt li som 
hovedsakelig er dominert av 
boreale lauvtrær og 
granplantefelt (Viltvekt 2, B-
verdi).

              ▲
Støy fra 
skipstrafikk.

6 Kjøde nord Kalvingsplass for hjort. Dette er 
en østvendt li som hovedsakelig 
er dominert av boreale 
lauvtrær, granplantefelt og 
delvis gjengrodd innmark 
(Viltvekt 3, B-verdi).

                   ▲
Støy fra 
skipstrafikk.

7 Kjøde sør Kalvingsplass for hjort. Dette er 
en sørvendt li som er dominert 
av boreale lauvtrær, 
granplantefelt, innmark, 
bebyggelse og veger (Viltvekt 2-
3, B-verdi).

                   ▲
Tunnelåpning 
og støy fra 
skipstrafikk.

8 Kjøde - 
Monseidet

Trekkveg hjort. Trekket er i 
både boreale lauvskogs-
områder og i innmarksområder 
(viltvekt 2, B-verdi).

              ▲
Støy i 
anleggsfasen 
og økt 
skipstrafikk.
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9 Nonskollen - 
Bakkebøen

Trekket er litt i boreale 
lauvskogs-områder, men mest i  
innmarksområder (viltvekt 2, B-
verdi).

              ▲
Tunnelåpning 
og økt 
skipstrafikk.

10 Kjødepollen Kjerneområde for hjort. Dette 
er et nord- og østvendt område 
som er dominert av boreale 
lauvtrær, granplantefelt, 
innmark, bebyggelse og veger 
(Viltvekt 2, B-verdi).

              ▲
Støy fra 
skipstrafikk.

6.6.2 Fugl
Dette er en gjennomgang av eksisterende dokumentasjon samt supplerende feltarbeid av viktige 
områder for fugl som kan bli berørt av utbygging og drift av skipstunnelen på Stadt. Kilder til 
informasjon har vært data fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (http://fylkesatlas.no/ temakart- 
viktige naturtyper, EDNA registeret), intervju, Artsobservasjoner og eget feltarbeid 2.10-5.10.2016. 
De viktigste funksjonene for fugl i området er områdets funksjon for hekkende sjøfugl og områdets 
funksjon for mytende, rastende, næringssøkende og overvintrende sjøfugl. Alle registreringer er lagt 
inn i databasen Artsobservasjoner. 

Utover disse viktige områdene er hverken Moldefjorden eller Kjødspollen kjent for eller vurdert å ha 
spesielle verdier for fugl. Det må dog understrekes at det foreligger svært lite fugletellinger i 
området. For eksempel kan det være en del sjøfugl i disse fjordene til ulike tider av året for eksempel 
vinteren i forbindelse med at uvær har presset fugler inn i fjordsystemene innenfor Stadt. 

Det er også registrert hekke- eller leveområder for orrfugl, hubro og lom i nærområdene til planen, 
men disse forekomstene vil ikke bli berørt av utbyggingen og omtales ikke videre. Verdivurderingene 
av viltområdene for fugl er gitt i tabell 6-5 og supplerende informasjon for disse er gitt i tabell 6-6.

Tabell 6-5. Verdivurderinger av viktige viltområder for fugl. 

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ

V1 Øygardsvika. Viktig raste- og næringsområde 
for våtmarksfugl (verdi B). Også 
verdi som hekkeområde. 
Tidevannsområde og 
gruntvannsområde. Området 
er vurdert i forbindelse med 
verneplan for våtmark i fylket 
(Fylkesmannen i Sogn & 
Fjordane 1985).

                      ▲
Alle

V2 Hamreosen Viktig raste- og næringsområde 
for våtmarksfugl (verdi B). Også 
verdi som hekkeområde. 
Området er vurdert i 
forbindelse med verneplan for 
våtmark i fylket (Fylkesmannen 
i Sogn & Fjordane 1985).

                     ▲
Alle

http://fylkesatlas.no/
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V3 Kjeholmen-
Hesten

Lokalt viktig hekkeområde for 
sjøfugl (verdi C). Hesten er 
vernet etter 
naturmangfoldloven. Området 
er antatt å være et viktig 
område for hekkende sjøfugl 
registrert i forbindelse med 
verneplan for sjøfugl i Sogn og 
Fjordane (info G. Godø). Det 
foreligger få nye data. 

              ▲
Noe 
skipstrafikk

V4 Hatlenesholmen 
(i Moldefjorden).

Lokalt viktig område for 
hekkende sjøfugl (verdi C) 
registrert i forbindelse med 
verneplan for sjøfugl i Sogn og 
Fjordane. Også rasteplass for 
måker og annen sjøfugl. (Under 
tvil tatt med som verdifullt 
område for sjøfugl). 

              ▲
Alle

V5 Teisten i 
Stokkefjorden.

Viktig område for hekkende 
sjøfugl (verdi C) registrert i 
forbindelse med verneplan for 
sjøfugl i Sogn og Fjordane (info 
G. Godø).

              ▲
Noe 
skipstrafikk

V6 Lyngholmen-
Småholmane

Viktig område for hekkende 
sjøfugl (verdi C) samt raste- og 
næringsområde for sjøfugl.

              ▲
Noe 
skipstrafikk

Tabell 6-6. Supplerende informasjon om fuglelivet i viltområdene. 

ID Navn delområde Supplerende informasjon om fugl

V1 Øygardsvika. Hekkeområde for tjeld, rødstilk og fiskemåke. Vipe hekket tidligere. 
Terner, ikke bestemt til art, hekket også før. Strandsnipe har hekket de 
siste årene (alle info fra grunneier i området). Viktig rasteplass for 
måker. Vadefugler raster trolig under trekket i området, men det 
foreligger få data. Sammen med Hamrevika utgjør området et av få 
områder i Selje kommune med en funksjon for vadefugler på trekket. I 
Artsobservasjoner foreligger det funn av ærfugl, svartand, sjøorre, 
brunnakke, gravand og havelle med flere. Hele 15 grønlandsmåker er 
også registrert i området. Observasjonen av grønlandsmåke er knyttet 
til fiskemottak i området (observasjoner i Artsobservasjoner er gjort av 
avdøde Stein Inge Refvik). 

V2 Hamreosen Trolig hekkeområde for tjeld og fiskemåke, muligens også rødstilk 
m.m. Områdets hekkefugler er ikke undersøkt. Viktig raste- og 
vaskeplass for måker ved utløpet av Hamrebekken. Vadefugler raster 
trolig under trekket i området. Det er ikke undersøkt. Den sjeldne 
kvartbekkasinen ble registrert under befaring i oktober 2016. Sammen 
med Øygardsvika utgjør området et av få områder i Selje kommune 
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med en funksjon for vadefugler på trekket. Ingen observasjoner er lagt 
inn i Artsobservasjoner fra området. 

V3 Kjeholmen-
Hesten

Disse åpne og treløse holmene er antatt å være viktige områder for 
hekkende sjøfugl. Kjeholmen har vært/er et viktig hekkeområde for 
måker og ærfugl (Godø 1979). I 1979 (Godø 1979): Ca. 10 par svartbak, 
5 par gråmåke og 6 par ærfugl (på reir). 

V4 Hatlenesholmen 
(i Moldefjorden).

Tidligere vurdert som viktig hekkeholme for sjøfugl.  Trolig var holmen 
viktigere da holmen var mer treløs. Som nevnt under tvil tatt med som 
et viktig hekkeområde for sjøfugl. Noe sjøfugl raster også rundt 
holmen, blant annet måker. 

V5 Teisten i 
Stokkefjorden.

Lite informasjon. Trolig hekkeområde for teist, jf. navn på holmen. 

V6 Lyngholmen-
Småholmane

Områdets funksjon for hekkende sjøfugl ikke undersøkt. Nærings- og 
rasteområde for sjøfugl i gruntvannsområdene rundt holmen. 
Dvergdykker, horndykker, islom, svartand og bergand blant annet 
registrert (Ståle Sætre mfl., NOF (Artsobservasjoner), pers. med.). 

Figur 6-6. Viktig våtmarksområde ved Øygardsvika (V1) ved fjære sjø. Foto: Rune Solvang.
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6.7 Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter
Dette er en gjennomgang av eksisterende dokumentasjon fra rapporter og nettkilder samt 
supplerende befaring av bekker og elver i nærheten av tiltaksområdet (tabell 6-7).

De viktigste lakseelvene i nærheten av den planlagte skipstunnelen er Åheimselva i Vanylvsfjorden og 
Ervikselva ytterst på Stadlandet. Kysten og fjordene rundt Stadlandet, og Norskehavet utenfor, er 
svært produktivt og gir god næringstilgang i umiddelbar nærhet av elvemunningen for utvandrende 
smolt. Dette legger til rette for god vekst i tidlig sjøfase. 

Området rundt Stadlandet er også et viktig område for lakseoppdrett. I oversikten over 
tilstandsstatus for lakseelver oppnår både Erviks- og Åheimselva gytebestandsmålene sine med god 
margin, men begge er sterkt påvirket av oppdrettsnæringen, med lakselus og rømming og oppnår 
tilstandsklasse: «dårlig» i lakseregisteret. Fiskåelva og Sylteelva i Vanylvsfjorden og Storelva i 
Moldefjorden er registeret i Lakseregisteret, men disse har ikke egen tilstandsvurdering i 
lakseregisteret. Det er flere mindre sjøørretbekker i Moldefjorden og Kjødspollen. Hamreelva og 
Berstadelva i Moldefjorden skiller seg ut ved at førstnevnte har et langt stilleflytende parti med gode 
oppvekstmuligheter og Berstadelva drenerer fra et stort nedbørsfelt og gir årssikker vannføring. 
Disse to bekkene kan ha egne bestander av sjøørret, men det er sannsynlig at det er en utveksling 
mellom alle bekkene i Moldefjordene, og tilknyttede områder. Det er også flere andre mindre bekker 
som trolig bidrar til å opprettholde sjøørretpopulasjonen. 

Både laks- og sjøørretbestandene på Nord-Vestlandet er betydelig redusert fra historisk nivå grunnet 
kraftverksregulering, forurensing, forsuring, diverse vassdragsinngrep og negative påvirkninger fra 
oppdrett med rømming og lakselus (Anon 2009, Thorstad 2014).

Tabell 6-7. Verdivurdering av viktige områder for fisk og andre ferskvannsarter.

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ

F1

Hamreelva Stilleflytende, svakt meandrerende 
sjørretbekk med 1,1 km anadrom 
strekning som ender i et 
delta/grunnområde ved utløpet av 
Moldefjorden. Gode gyteområder 
og oppvekstområder for ungfisk. 
Noe redusert habitatkvalitet 
grunnet kanalisering langs hele 
elva og manglende kantvegetasjon 
i midtre del langs golfbanen, som 
har et tydelig parkpreg. Elva var 
trolig påvirket av 
jordbruksavrenning tidligere, men 
gårdene er nå ute av drift. 
Deltaområde i utløpet av elva er 
trolig også habitat for skrubbe (LC) 
og det blir ofte observert ål (VU) i 
bekken. 

                ▲

Alle 
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F2

Røyrdalselva/ Bekk 
Naustevika

Trolig anadrom i nedre del. 
Absolutt vandringshinder ved en 
foss 150 meter fra sjøen. Gode 
gyte- og oppvekstområder for 
sjøørret. Årssikker vannføring. 

   ▲

Alle

F3

Berstadelva Stri elv som er anadrom i nedre 
del (160 m) med gode 
produksjonsarealer.  Stor innsjø i 
nedbørsfeltet gir årssikker 
vannføring. 

           ▲

Alle

F4

Bekker ved Øyra Mindre bekker med mulig 
produksjonsareal for sjøørret i 
nedre deler. Lite nedbørsfelt gir 
fare for tørrlegging enkelte år. 

   ▲

Alle

F5

Bekk Øygardsvika Trolig anadrom i nedre del. Lite 
nedbørsfelt gir fare for tørrlegging 
enkelte år. ▲

Alle

F6

Kjødebekken Anadrom bekk som er stri i nedre 
del og deler seg i to løp like over 
FV620. Samlet ca 750 meter 
anadrom strekning på de to 
bekkene. Bekken er kanalisert 
gjennom jordbruksareal og 
mangler kantvegetasjon, men har 
gode gyte og oppvekstareal for 
sjøørret. Kanaliseringen har trolig 
gjort elva striere i nedre del striere 
enn det som hadde vært naturlig. 

        ▲

Alle

F7

Bekk Skorge 
kraftverk

Sterkt modifisert vannforekomst 
som får overført vann fra 
nabonedbørsfeltet via Skorge 
kraftverk. 100 meter anadrom 
strekning ender i et kunstig 
vandringshinder ved FV620 som 
isolerer øvre deler for fisk. 
Vannkvalitet er usikker, men 
kraftverksvannet er trolig kaldere 
og vannføringen er større enn det 
som ville vært naturlig. Kunstig 
vandringshinder kan enkelt 
utbedres og vil åpne om lag 350 
meter elv for fisk. 

▲

Alle

F8

Åheimselva Lakseelv med 8,4 km anadrom 
strekning. Gytebestandsmål på 
468 kg hunnlaks per år ble nådd i 
perioden 2011-2014. 

                       ▲

Mulig smitte
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F9

Ervikselva Lakseelv med 9,2 km anadrom 
strekning. Gytebestandsmål på 
200 kg hunnlaks per år ble nådd 
med god margin i perioden 2011-
2014. 

                       ▲

Mulig smitte

6.8 Geologiske forekomster
Naturmangfoldloven sier at «Naturmangfold er summen av biologisk mangfold, landskapsmangfoldet 
og geologisk mangfold». Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, 
landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i 
biologisk mangfold og i natur- og kulturlandskap. Det geologiske mangfoldet inkluderer:

- Det økonomiske ressursgrunnlaget
- Rammen for naturopplevelsen
- Grunnlaget for undervisning på alle nivå, og for forskning
- Grunnlag for både landskapsmangfold og biologisk mangfold

For planområdet er det ikke registrerte forekomster i den nasjonale databasen for geologisk 
mangfold/geologisk naturarv (http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv/). 

6.9 Artsforekomster
For temaet artsforekomster, skal rødlistede og freda arter redegjøres for (jf. Håndbok V712). I dette 
prosjektet ligger de fleste rødlisteforekomstene innenfor de registrerte naturtypelokalitetene og 
viltområdene og er derfor omtalt der. Et unntak er en forekomst av kysthumle (NT), angitt fra Dalstø. 
Siden registreringen er gammel (fra 1957), og den geografiske presisjonen unøyaktig, er det usikkert 
knyttet til denne registreringen. Dette gjelder også for registreringene av gulprikklav fra «Stadt, 
Hamre» (1911) av Johan J. Havaas. Det er også sporadiske registreringer av flere fuglearter herfra 
som ikke er behandlet videre.

7. Omfang og konsekvens

7.1 Kort om bakgrunnen for omfangsvurderingene
Det planlagte tiltaket påvirker de ulike kategoriene av naturmangfold på forskjellige måter. De 
største negative virkningene er naturligvis selve tunnelinnslagene. Dette er store inngrep som gir 
store negative virkninger på naturtypelokalitetene som berøres. Andre terrestriske 
naturtypelokaliteter påvirkes i mindre grad, men økt skipstrafikk kan påvirke strandenger med 
bølgeslag og dermed en økt fare for erosjon. Strandenger er en rødlistet naturtype. Dette gjelder 
spesielt strandengene på Salt og Krakereidet og i mindre grad de som ligger sør for Hatleneset. Øket 
skipstrafikk vil også gi mer støy i nærområdet, noe som trolig vil være forstyrrende for spesielt fugl i 
skipsleia og muligens også for hjort. Det er knyttet noe usikkerhet til omfanget av dette. Flere av 
leveområdene for hjort, og noen av trekkvegene, vil også bli redusert og fragmentert som følge av 
selve tunnelen. Luftforurensning vil også bli forventet, men graden av, og den negative virkningen av 
dette, er usikkert.
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Det er ingen anadrome vassdrag som blir direkte berørt av tunnelinnslaget, men bekkene kan bli 
berørt av anleggsvirksomhet og deponier i munningsområdet. Konsekvenser for anadrom fisk er i 
anleggsfasen knyttet til hvordan anleggsvirksomheten vil påvirke vannmiljøet i sjø. 

Hvordan tunnelen påvirker smitte fra lakseoppdrett og fra brønnbåttrafikk er avgjørende for hvilke 
konsekvenser tiltaket har i driftsfasen. Smittespredning mellom oppdrettsanlegg er utarbeidet i egne 
temarapport fra DHI (Dannisøe & Møhlenberg 2016). og legges til grunn for vurdering av 
omfang/virkning av tiltaket.

7.2 Omfangs- og konsekvensvurdering
I det følgende gis en vurdering av omfanget (virkningen) for de verdisatte delområdene.

7.3 0-alternativet
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternativene. 
Det betyr at 0-alternativet per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av alternativene 
nedenfor viser hvor mye alternativene avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen).

7.4 Kort bakgrunn for omfangsvurderingene

7.4.1 Påvirkningsfaktorer
Generelt om påvirkningsfaktorer er gitt i kapittel 3 og i kapittel 7.1. Nedenfor gis en mer utfyllende 
beskrivelse av påvirkningsfaktorer for de ulike kategoriene av tema naturmangfold. 

7.4.2 Landskapsøkologiske sammenhenger
Graden av påvirkning på de landskapsøkologiske sammenhengene er vanskelig å vurdere eksakt, men 
er her hovedsakelig vurdert ut fra hvor mye av delområdene som fysisk påvirkes. Dette er beskrevet i 
vurderingene av omfang (tabell 7-1).

7.4.3 Vannmiljø/miljøtilstand
Den viktigste negative påvirkningen på vannmiljø i ferskvann er selve Stad skipstunnel og nedbygging 
av areal på grunn av deponiområder. Disse arealene er forsvinnende små i forhold til størrelsen på 
vannforekomstene og etter inndelingen i Vann-nett. Konsekvenser på vannmiljø i sjø er imidlertid 
omtalt i detalj av Dannisøe & Møhlenberg (2016). Se tabell 7-2.

 

7.4.4 Naturtyper på land og i ferskvann
Den viktigste negative påvirkningen på naturtyper på land og i ferskvann er arealbeslaget av selve 
Stad skipstunnel og nedbygging av areal på grunn av deponiområder. Det siste gjelder spesielt de 
kartlagte strandengene. Enkelte av strandengene er også utsatt for økt bølgepåvirkning, men dette er 
i de tilfellene vurdert som svakt negativt. Av alle 44 kartlagte naturtypelokalitetene fra planområdet, 
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er det i omfangs- og konsekvensvurderingen bare tatt med de som det kan forventes en påvirkning 
på (tabell 7-3). Dette innebærer at for eksempel kystlyngheiene på Salt ikke er vurdert. 

7.4.5 Viltområder
For fugl forutsettes det her at det ikke er planer om utfylling av masser i områdene V1-V6. Omfangs- 
og konsekvensvurderingene er gitt i tabellene 7-4 og 7-5. 

7.4.6 Funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter
Virkning på funksjonsområde på fisk og ferskvannsarter (tabell 7-6) er vurdert ut fra arealbeslag og 
sannsynlige konsekvenser selve tunnelen har på smittespredning i oppdrett. Det er usikkerhet 
knyttet til denne kategorien, men resultater fra Dannisøe & Møhlenberg (2016) tyder på at det vil 
være størst negativ virkning med tanke på smittespredning på Kjødspollen-siden av tunnelen.  Det er 
også usikkerhet knyttet til indirekte konsekvenser for beiteområder i sjø for alternativ to som er gitt 
noe mer negativ virkning for lokaliteter i Moldefjorden. 

7.4.7 Artsforekomster
For kategorien artsforekomster skal rødlista og freda arter gjøres rede for. I dette prosjektet er flere 
av rødlisteforekomstene innenfor de registrerte viltområdene og naturtypelokalitetene, og de er 
derfor omtalt der. Det kan også nevnes at det er enkelte funn fra plan- og influensområdet som er 
geografisk unøyaktig angitt, og som derfor ikke er behandlet videre (se kapittel 6.9).
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Tabell 7-1. Omfangs og konsekvensvurdering for Landskapsøkologiske sammenhenger.

Delområde 
Lokalitetsnavn

Alternativ 1 - Skipstunnel og transport av 
alle tunnelmasser

Alternativ 2 - Skipstunnel og midlertidige 
massedeponier

Alternativ 3 - Skipstunnel og permanente 
deponier (dypvann)

1 Krakereidet - 
Litlesalt 

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes ikke av skipstunnelen, men litt av 
deponiområdet ved Hamreosen. Den største 
negative påvirkningen er økt skipstrafikk i 
utløpet av Moldefjorden, som vil være 
negativt for sammenbindingsfunksjonen for 
viltområdene mellom Krakereidet og Salt. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes verken av skipstunnelen eller av 
deponiområder, men økt skipstrafikk i 
utløpet av Moldefjorden vil være negativt 
for sammenbindingsfunksjonen for 
viltområdene mellom Krakereidet og Salt. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes svakt negativt av 
dypvannsdeponiet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

2 Moldefjorden Beskrivelse av omfang: Innerst i 
Moldefjorden er delområdet allerede noe 
fragmentert på grunn av innmark og 
bebyggelse. Tunnelinnslaget her vil derfor 
redusere sammenbindingsfunksjonen 
ytterligere. Delområdet påvirkes også svakt 
negativt av økt skipstrafikk og 
deponiområdene i sør.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Beskrivelse av omfang: Innerst i 
Moldefjorden er delområdet allerede noe 
fragmentert på grunn av innmark og 
bebyggelse. Tunnelinnslaget her vil derfor 
redusere sammenbindingsfunksjonen 
ytterligere. Delområdet påvirkes også svakt 
negativt av økt skipstrafikk og et midlertidig 
deponiområde.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes negativt av dypvannsområde og økt 
skipstrafikk.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                        ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)
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                  ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

                        ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)
3 Eidshornet - 
Mørkelida

Beskrivelse av omfang: Delområdet blir 
påvirket av noe vertikale boring til 
skipstunnel.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲
Verdi: Middels 

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ (0/-)

Beskrivelse av omfang: Delområdet blir 
påvirket av noe vertikale boring til 
skipstunnel.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲
Verdi: Middels 

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ (0/-)

Beskrivelse av omfang: Delområdet blir 
påvirket av noe vertikale boring til 
skipstunnel.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲
Verdi: Middels 

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ (0/-)

4 Kjødspollen Beskrivelse av omfang: Innerst i Kjødspollen 
er delområdet allerede noe fragmentert på 
grunn av innmark og bebyggelse. 
Tunnelinnslaget her vil derfor redusere 
sammenbindingsfunksjonen ytterligere. 
Delområdet påvirkes også svakt negativt av 
økt skipstrafikk.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Innerst i Kjødspollen 
er delområdet allerede noe fragmentert på 
grunn av innmark og bebyggelse. 
Tunnelinnslaget her vil derfor redusere 
sammenbindingsfunksjonen ytterligere. 
Delområdet påvirkes også svakt negativt av 
økt skipstrafikk og midlertidig 
deponiområde.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
                ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

Beskrivelse av omfang: Innerst i Kjødspollen 
er delområdet allerede noe fragmentert på 
grunn av innmark og bebyggelse. 
Tunnelinnslaget her vil derfor redusere 
sammenbindingsfunksjonen ytterligere. 
Delområdet påvirkes også svakt negativt av 
økt skipstrafikk.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)
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5 Skorge - 
Kvamsvika

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes negativt av økt skipstrafikk.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes negativt av økt skipstrafikk.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Delområdet 
påvirkes negativt av økt skipstrafikk.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

Samlet 
konsekvens-
vurdering

Middels negativ (--) Middels til stor negativ (--/---) Liten til middels negativ (-/--)

Tabell 7-2. Omfangs og konsekvensvurdering for vannmiljø/miljøtilstand.

Delområde 
Lokalitetsnavn

Alternativ 1 - Skipstunnel og transport av 
alle tunnelmasser

Alternativ 2 - Skipstunnel og midlertidige 
massedeponier

Alternativ 3 - Skipstunnel og permanente 
deponier (dypvann)

091-24-R 
Bekkefelt 
Deknepollen-
Selje

Beskrivelse av omfang: Små negative 
virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Ubetydelig (0)

Beskrivelse av omfang: Små negative 
virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Ubetydelig (0)

Beskrivelse av omfang: Små negative 
virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Ubetydelig (0)

092-2-R Beskrivelse av omfang: Små negative Beskrivelse av omfang: Små negative Beskrivelse av omfang: Små negative 
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Kjødspollen, 
elver rundt 
pollen

virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Liten til middels 

Konsekvens: Ubetydelig (0)

virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Liten til middels 

Konsekvens: Ubetydelig (0)

virkninger kan ventes på delnedbørsfelt 
nærmest tunnelåpning.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Liten til middels 

Konsekvens: Ubetydelig (0)

Samlet 
konsekvens-
vurdering

Ubetydelig til liten negativ (0/-) Ubetydelig til liten negativ (0/-) Ubetydelig til liten negativ (0/-)

Tabell 7-3. Omfangs og konsekvensvurdering for naturtyper på land og i ferskvann.

Delområde 
Lokalitetsnavn

Alternativ 1 - Skipstunnel og transport av 
alle tunnelmasser

Alternativ 2 - Skipstunnel og midlertidige 
massedeponier

Alternativ 3 - Skipstunnel og permanente 
deponier (dypvann)

4 Vaulane sør Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)
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5 Salt sørøst Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten negativ (-)

9 Litlesalt Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten negativ (-)
11 Hatlenes sør Beskrivelse av omfang: Strandengen 

påvirkes ikke negativt av økt bølgeaktivitet, 
men svakt negativt av planlagt 
deponiområde. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes ikke av tiltakene.

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes ikke av tiltakene.
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Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

17 Eidsstranda 
nordøst

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Stor negativ (---)

18 Eidsstranda 
sørvest

Beskrivelse av omfang: Hagemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger mye av arealet her.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

     ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Hagemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger mye av arealet her.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

     ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Hagemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger mye av arealet her.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

     ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

19 Eidsstranda 
sørvest II

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Stor negativ (---)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Stor negativ (---)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Stor negativ (---)

20 Eidsstranda 
øst

Beskrivelse av omfang: Den gamle boreale 
lauvskogen påvirkes litt negativt på grunn av 
arealbeslag, av det ene tunnelinnslagets 
øvre del. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Den gamle boreale 
lauvskogen påvirkes litt negativt på grunn av 
arealbeslag, av det ene tunnelinnslagets 
øvre del. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Den gamle boreale 
lauvskogen påvirkes litt negativt på grunn av 
arealbeslag, av det ene tunnelinnslagets 
øvre del. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

21 Eidsstranda 
øst II

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt, på grunn av arealbeslag, 
av det ene tunnelinnslagets øvre del.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels 

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt, på grunn av arealbeslag, 
av det ene tunnelinnslagets øvre del.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels 

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt, på grunn av arealbeslag, 
av det ene tunnelinnslagets øvre del.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels 
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Konsekvens: Middels negativ (--) Konsekvens: Middels negativ (--) Konsekvens: Middels negativ (--)

22 Eidsstranda 
øst III

Beskrivelse av omfang: Hagemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

 ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Hagemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

 ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Hagemarken 
påvirkes negativt fordi det ene tunnel-
innslaget beslaglegger arealet på den.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

 ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

23 Eidsbakken 
vest

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
sørlige del påvirkes negativt av arealbeslag i 
forbindelse med tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                           ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
sørlige del påvirkes negativt av arealbeslag i 
forbindelse med tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                           ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
sørlige del påvirkes negativt av arealbeslag i 
forbindelse med tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                           ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

28 Litle Kjøde Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarkens 
vestlige del påvirkes negativt av arealbeslag 
fra tunnelinnslaget.

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarkens 
vestlige del påvirkes negativt av arealbeslag 
fra tunnelinnslaget.

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarkens 
vestlige del påvirkes negativt av arealbeslag 
fra tunnelinnslaget.
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

29 Sneideneset 
vest

Beskrivelse av omfang: Denne 
svartorskogens påvirkes negativt av 
arealbeslag i forbindelse med ny veg til 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Stor 

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

Beskrivelse av omfang: Denne 
svartorskogens påvirkes negativt av 
arealbeslag i forbindelse med ny veg til 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Stor 

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

Beskrivelse av omfang: Denne 
svartorskogens påvirkes negativt av 
arealbeslag i forbindelse med ny veg til 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Stor 

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

30 Litle Kjøde 
vest

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels 
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Konsekvens: Stor negativ (---)
 

Konsekvens: Stor negativ (---) Konsekvens: Stor negativ (---)

31 Teigen øst Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

  ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

35 Krakereidet 
sør

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

37 Hamre vest Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet på 
grunn av økt skipstrafikk. 
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Liten negativ til middels 
negativ (-/--)

38 Hamre Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet og på 
grunn av at det blir noe arealbeslag fra 
planlagt deponiområde.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

               ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/--)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Strandengen 
påvirkes negativt av økt bølgeaktivitet.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Stor

Konsekvens: Liten negativ (-)

40 Skumdalen - 
Mørkelida

Beskrivelse av omfang: Kystlyngheien 
påvirkes svakt negativt på grunn av vertikal 
boring ned til skipstunnelen.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Beskrivelse av omfang: Kystlyngheien 
påvirkes svakt negativt på grunn av vertikal 
boring ned til skipstunnelen.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲

Beskrivelse av omfang: Kystlyngheien 
påvirkes svakt negativt på grunn av vertikal 
boring ned til skipstunnelen.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                             ▲
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Verdi: Stor

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ (0/-)

Verdi: Stor

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ (0/-)

Verdi: Stor

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ (0/-)

41 Teigen nord Beskrivelse av omfang: Nedre del av 
hagemarken påvirkes negativt på grunn av 
noe arealbeslag fra skipstunnelens øvre del.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Nedre del av 
hagemarken påvirkes negativt på grunn av 
noe arealbeslag fra skipstunnelens øvre del.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Liten negativ (-)

Beskrivelse av omfang: Nedre del av 
hagemarken påvirkes negativt på grunn av 
noe arealbeslag fra skipstunnelens øvre del.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Liten negativ (-)

42 Litle Kjøde 
nord

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Middels negativ (--)

43 Store Kjøde 
vest

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.

Beskrivelse av omfang: Naturbeitemarken 
påvirkes negativt av arealbeslag fra 
tunnelinnslaget.
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Middels negativ (--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Middels negativ (--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                   ▲

Verdi: Middels

Konsekvens: Middels negativ (--)

44 Teigen vest Beskrivelse av omfang: Hele 
naturbeitemarken påvirkes negativt av 
arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

 ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Hele 
naturbeitemarken påvirkes negativt av 
arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

 ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Hele 
naturbeitemarken påvirkes negativt av 
arealbeslag fra tunnelinnslaget.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

 ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Samlet 
konsekvens-
vurdering

Middels til stor negativ konsekvens (--/---) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--)

Tabell 7-4. Omfangs og konsekvensvurdering for viltområder for pattedyr.

Delområde 
Lokalitetsnavn

Alternativ 1 - Skipstunnel og transport av 
alle tunnelmasser

Alternativ 2 - Skipstunnel og midlertidige 
massedeponier

Alternativ 3 - Skipstunnel og permanente 
deponier (dypvann)

2 Storefjellet - 
Ryen 

Beskrivelse av omfang: Leveområdet for 
hare blir negativt påvirket av 
tunnelinnslaget ved Kjødspollen og av støy 

Beskrivelse av omfang: Leveområdet for 
hare blir negativt påvirket av 
tunnelinnslaget ved Kjødspollen og av støy 

Beskrivelse av omfang: Leveområdet for 
hare blir negativt påvirket av 
tunnelinnslaget ved Kjødspollen og av støy 
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og trafikk i anleggsfasen. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                        ▲

Verdi: Liten til middels

Konsekvens: Liten negativ (-)

og trafikk i anleggsfasen. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                        ▲

Verdi: Liten til middels

Konsekvens: Liten negativ (-)

og trafikk i anleggsfasen. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                        ▲

Verdi: Liten til middels

Konsekvens: Liten negativ (-)

4 Eide sør Beskrivelse av omfang: Deler av 
kjerneområdet for hjort blir påvirket av 
arealbeslag i forbindelse med skipstunnelen. 
Noe svak støypåvirkning driftsfasen kan ikke 
utelukkes. Støypåvirkningen er større i 
anleggsfasen.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kjerneområdet for hjort blir påvirket av 
arealbeslag i forbindelse med skipstunnelen. 
Noe svak støypåvirkning driftsfasen kan ikke 
utelukkes. Støypåvirkningen er større i 
anleggsfasen.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)
 

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kjerneområdet for hjort blir påvirket av 
arealbeslag i forbindelse med skipstunnelen. 
Noe svak støypåvirkning driftsfasen kan ikke 
utelukkes. Støypåvirkningen er større i 
anleggsfasen.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)
 

6 Kjøde nord Beskrivelse av omfang: Deler av 
kalvingsplassen for hjort blir påvirket av støy 
i anleggsfasen. Noe svak støypåvirkning i 
driftsfasen kan ikke utelukkes.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kalvingsplassen for hjort blir påvirket av støy 
i anleggsfasen. Noe svak støypåvirkning i 
driftsfasen kan ikke utelukkes.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kalvingsplassen for hjort blir påvirket av støy 
i anleggsfasen. Noe svak støypåvirkning i 
driftsfasen kan ikke utelukkes.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲
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Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Middels negativ (--)

7 Kjøde sør Beskrivelse av omfang: Deler av 
kalvingsplassen for hjort blir redusert på 
grunn av arealbeslag. I tillegg blir det 
støypåvirkning i både anleggs- og 
driftsfasen.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
             ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kalvingsplassen for hjort blir redusert på 
grunn av arealbeslag. I tillegg blir det 
støypåvirkning i både anleggs- og 
driftsfasen.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

             ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kalvingsplassen for hjort blir redusert på 
grunn av arealbeslag. I tillegg blir det 
støypåvirkning i både anleggs- og 
driftsfasen.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

             ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Stor negativ (---)

8 Kjøde - 
Monseidet

Beskrivelse av omfang: Trekkvegen for hjort 
blir negativt påvirket av forstyrrelser i 
forbindelse med anleggsfasen.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                          ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Trekkvegen for hjort 
blir negativt påvirket av forstyrrelser i 
forbindelse med anleggsfasen.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                          ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

Beskrivelse av omfang: Trekkvegen for hjort 
blir negativt påvirket av forstyrrelser i 
forbindelse med anleggsfasen.    

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                          ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

9 Nonskollen - 
Bakkebøen

Beskrivelse av omfang: Trekkvegen for hjort 
blir brutt opp på grunn av tunnelinnslaget. 
Hjorten blir også negativt påvirket av 
forstyrrelser i forbindelse med anleggsfasen.    

Beskrivelse av omfang: Trekkvegen for hjort 
blir brutt opp på grunn av tunnelinnslaget. 
Hjorten blir også negativt påvirket av 
forstyrrelser i forbindelse med anleggsfasen.    

Beskrivelse av omfang: Trekkvegen for hjort 
blir brutt opp på grunn av tunnelinnslaget. 
Hjorten blir også negativt påvirket av 
forstyrrelser i forbindelse med anleggsfasen.    
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

      ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

      ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

      ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---)

10 Kjødspollen Beskrivelse av omfang: Deler av 
kjerneområdet for hjort blir påvirket av 
arealbeslag i forbindelse med skipstunnelen. 
Noe svak støypåvirkning driftsfasen kan ikke 
utelukkes og støypåvirkningen blir større i 
anleggsfasen.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kjerneområdet for hjort blir påvirket av 
arealbeslag i forbindelse med skipstunnelen. 
Noe svak støypåvirkning driftsfasen kan ikke 
utelukkes og støypåvirkningen blir større i 
anleggsfasen.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

Beskrivelse av omfang: Deler av 
kjerneområdet for hjort blir påvirket av 
arealbeslag i forbindelse med skipstunnelen. 
Noe svak støypåvirkning driftsfasen kan ikke 
utelukkes og støypåvirkningen blir større i 
anleggsfasen.   

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                  ▲

Verdi: Middels 

Konsekvens: Middels negativ (--)

Samlet 
konsekvens-
vurdering

Middels til stor negativ konsekvens (--/---) Middels til stor negativ konsekvens (--/---) Middels til stor negativ konsekvens (--/---)

Tabell 7-5. Omfangs og konsekvensvurdering for viltområder for fugl.

Delområde 
Lokalitetsnavn

Alternativ 1 - Skipstunnel og transport av 
alle tunnelmasser

Alternativ 2 - Skipstunnel og midlertidige 
massedeponier

Alternativ 3 - Skipstunnel og permanente 
deponier (dypvann)
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V1 Øygardsvika Beskrivelse av omfang: Største risiko for 
lokaliteten er oljeforurensning. Risiko for 
alvorlig oljeforurensning er vurdert som 
liten, men en enkelt hendelse til et ugunstig 
tidspunkt kan i verste fall gi store fugledød. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk og ev 
deponering av stein i sjø er vurdert som 
marginalt da Øygardsvika ligger ca. 1 
kilometer under skipsleia og ligger også 
delvis skjermet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Ubetydelig – liten negativ (0/-)

Beskrivelse av omfang: Største risiko for 
lokaliteten er oljeforurensning. Risiko for 
alvorlig oljeforurensning er vurdert som 
liten, men en enkelt hendelse til et ugunstig 
tidspunkt kan i verste fall gi store fugledød. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk og ev 
deponering av stein i sjø er vurdert som 
marginalt da Øygardsvika ligger ca. 1 
kilometer under skipsleia og ligger også 
delvis skjermet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Ubetydelig – liten negativ (0/-)

Beskrivelse av omfang: Største risiko for 
lokaliteten er oljeforurensning. Risiko for 
alvorlig oljeforurensning er vurdert som 
liten, men en enkelt hendelse til et ugunstig 
tidspunkt kan i verste fall gi store fugledød. 
Forstyrrelse fra økt skipstrafikk og ev 
deponering av stein i sjø er vurdert som 
marginalt da Øygardsvika ligger ca. 1 
kilometer under skipsleia og ligger også 
delvis skjermet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲

Verdi: Middels til stor

Konsekvens: Ubetydelig – liten negativ (0/-)

V2 Hamreosen Beskrivelse av omfang: Risiko for alvorlig 
oljeforurensning er vurdert som liten (se 
over). Planlagt deponiområde vil føre til et 
stort arealbeslag på lokaliteten. Utfylling på 
lokaliteten vi i praksis redusere områdets 
funksjon for fuglelivet så mye at det 
ødelegges. Gjenværende areal vil derfor få 
sterkt redusert verdi. Forstyrrelse fra økt 
skipstrafikk og er vurdert å gi en mulig 
negativ effekt. På grunn av at området ligger 
nærmere skipsleia enn Øygardsvika er 
omfanget vurdert som større enn for 

Beskrivelse av omfang: Risiko for alvorlig 
oljeforurensning er vurdert som liten (se 
over). Ingen planlagte deponiområder 
berører lokaliteten. Forstyrrelse fra økt 
skipstrafikk og er vurdert å gi en mulig 
negativ effekt. På grunn av at området ligger 
nærmere skipsleia enn Øygardsvika er 
omfanget vurdert som større enn for 
Øygardsvika. Skipsleia er kun 200-250 m 
unna. Spesielt under trekket må det 
forventes forstyrrelse av fugl inne i 
våtmarksområdet. Fuglene, spesielt lokale 

Beskrivelse av omfang: Risiko for alvorlig 
oljeforurensning er vurdert som liten (se 
over). Planlagt dypvannsdeponi berører 
trolig ikke lokaliteten. Forstyrrelse fra økt 
skipstrafikk og er vurdert å gi en mulig 
negativ effekt. På grunn av at området ligger 
nærmere skipsleia enn Øygardsvika er 
omfanget vurdert som større enn for 
Øygardsvika. Skipsleia er kun 200-250 m 
unna. Spesielt under trekket må det 
forventes forstyrrelse av fugl inne i 
våtmarksområdet. Fuglene, spesielt lokale 
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Øygardsvika. Skipsleia er kun 200-250 m 
unna. Spesielt under trekket må det 
forventes forstyrrelse av fugl inne i 
våtmarksområdet. Fuglene, spesielt lokale 
fugler, vil trolig tilpasse seg skipstrafikken på 
sikt. Ferdsel i strandsonen vil være en større 
forstyrrelseskilde.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

     ▲

Verdi: Middels til stor
Konsekvens: Stor negativ (---)

fugler, vil trolig tilpasse seg skipstrafikken på 
sikt. Ferdsel i strandsonen vil være en større 
forstyrrelseskilde.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

fugler, vil trolig tilpasse seg skipstrafikken på 
sikt. Ferdsel i strandsonen vil være en større 
forstyrrelseskilde.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                         ▲

Verdi: Middels til stor
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--)

V3-V6 Beskrivelse av omfang: Største risiko er 
oljeforurensning. Risiko for alvorlig 
oljeforurensning er vurdert som liten (se 
over). Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er 
vurdert som marginalt. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲

Verdi: Middels 
Konsekvens:
Liten negativ til ubetydelig (-/0)

Beskrivelse av omfang: Største risiko er 
oljeforurensning. Risiko for alvorlig 
oljeforurensning er vurdert som liten (se 
over). Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er 
vurdert som marginalt. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲

Verdi: Middels 
Konsekvens:
Liten negativ til ubetydelig (-/0)

Beskrivelse av omfang: Største risiko er 
oljeforurensning. Risiko for alvorlig 
oljeforurensning er vurdert som liten (se 
over). Forstyrrelse fra økt skipstrafikk er 
vurdert som marginalt. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                              ▲

Verdi: Middels 
Konsekvens:
Liten negativ til ubetydelig (-/0)

Samlet   
konsekvens-
vurdering

Stor negativ (---) Liten til middels negativ (-/--) Liten til middels negativ (-/--)

Viltområder 
samlet Stor negativ (---) Middels til stor negativ (--/---) Middels til stor negativ (--/---)
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Tabell 7-6. Omfangs og konsekvensvurdering for fisk og andre ferskvannsarter.

Delområde, 
lokalitetsnavn

Alternativ 1 - Skipstunnel og transport av 
alle tunnelmasser

Alternativ 2 - Skipstunnel og midlertidige 
massedeponier

Alternativ 3 - Skipstunnel og 
permanente deponier (dypvann)

F1, Hamreelva Planlagt deponi i Hamreosen med kaianlegg 
og infrastrukturknutepunkt. Tap av elvedelta 
og mer forstyrrelser (lys, støy) i utløpssonen. 
Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

             ▲

Verdi: Middels
Konsekvens:
Middels negativ (--/---)

Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet. Utvidede virkninger i av 
midlertidige deponi på beiteområder i sjø.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels
Konsekvens:
Liten til middels negativ (-)

Mulig økt smittepress av lus som følge av 
mer vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲

Verdi: Middels
Konsekvens:
Liten til middels negativ (-)

F2 Røyrdalselva/ Bekk 
Naustevika

Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet. Infrastruktur knyttet til 
tunnelen er i konflikt med bekken. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲ 
Verdi: Liten
Konsekvens: 
Liten negativ (-)

Deponi i utløpssonen vil ødelegge bekken. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

     ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten til middels negativ (-/--)

Lik vurdering som alternativ 1.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

F3 Berstadelva Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet. 

Lik vurdering som alternativ 1, men utvidede 
virkninger i av deponi på beiteområder i sjø.  

Lik vurdering som alternativ 1
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲  
Verdi: Liten/middels
Konsekvens:
Liten til middels negativ (-/--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲
Verdi: Liten/middels
Konsekvens:
Liten til middels negativ (-/--)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲
Verdi: Liten/middels
Konsekvens:
Liten til middels negativ (-/--)

F4 Bekker Øyra Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Lik vurdering som alternativ 1, men utvidede 
virkninger i av deponi på beiteområder i sjø.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲

Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲

Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

F5 Bekk Øygardsvika Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Lik vurdering som alternativ 1, men utvidede 
virkninger i av deponi på beiteområder i sjø.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                    ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                            ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

F6 Kjødebekken Stor økning i smittepress av lus som følge av 
mer vannstrøm gjennom tunnelåpningen fra 
oppdrettsvirksomhet. Indre områder av 
fjordene er trolig relativt lusefrie i dag. 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Lik vurdering som alternativ 1, men blir også 
negativt påvirket av deponier.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

      ▲
Verdi: Middels

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

      ▲
Verdi: Middels
Konsekvens:
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      ▲

Verdi: Middels
Konsekvens:
Middels til stor negativ (--/---)

Konsekvens:
Middels til stor negativ (--/---)

Middels til stor negativ (--/---)
 

F7 Bekk Skorge 
kraftverk

Mulig økt smittepress av lus som følge av mer 
vannstrøm inn Moldefjorden fra 
oppdrettsvirksomhet 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

      ▲
Verdi: liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

    ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

     ▲
Verdi: Liten
Konsekvens:
Liten negativ (-)

F8 Åheimselva Ikke påvirket av fysiske inngrep. Sannsynlige 
negative effekter av smittespredning fra 
oppdrett fra Romerheimstrand i driftsfasen.  
Vanskeligere forvaltning av 
opppdretsnæringen. Økt brønnbåttrafikk i 
fjorden gir økt smitterisiko. Mye usikkerhet.

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

              ▲
Verdi: stor
Konsekvens:
Stor negativ (---)

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

             ▲
Verdi: stor
Konsekvens:
Stor negativ (---)

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

              ▲
Verdi: stor
Konsekvens:
Stor negativ (---)

F9 Ervikselva Ikke påvirket av fysiske inngrep.  Vanskeligere 
forvaltning av opppdretsnæringen. Stor 
usikkerhet knyttet til tema lakselus, men en 
del uikkerhet knyttet til dette gir liten negativ 
virkning. Noe redusert brønnbåttrafikk 
utenfor utløpsområdet. 

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                                ▲

Verdi: Stor

Lik vurdering som alternativ 1

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                                ▲

Verdi: Stor
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

                                ▲
Verdi: Stor
Konsekvens:
Liten middels negativ (-/--)

Konsekvens:
Liten til middels negativ (-/--)

Konsekvens:
Liten til middels negativ (-/--)

Samlet   
konsekvens-
vurdering

Stor negativ (---) Middels til stor negativ (--/---) Liten til middels negativ (-/--)
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8. Samlet konsekvensvurdering

8.1 Konsekvens for vurderte alternativer
Tabellen under viser en samlet konsekvensvurdering for kategoriene av tema naturmangfold (jf. 
V712) vurdert her, i forhold til de ulike alternativene. Verneområder jf. naturmangfoldloven er ikke 
konsekvensvurdert fordi det ikke er slike verneområder i plan- og influensområdet. Det samme er 
tilfelle med kategorien geologiske forekomster. Vannmiljø/miljøtilstand gjelder det som ikke er i sjø.

8.2 Sammenstilling og rangering
Alternativ 1 er vurdert til stor negativ konsekvens og det er spesielt for viltområdene (mest fugl) at 
dette er negativt. Den samme konsekvensgraden gjelder også for fisk og andre ferskvannsarter. For 
naturtyper på land er dette alternativet vurdert til middels til stor negativ konsekvens. For de to 
sistnevnte kategoriene er det deponiområdene, og spesielt det ved Hamreosen, som er negativt. 
Alternativ 2 skiller seg fra alternativ 1 ved at konsekvensene, med unntak av landskapsøkologi, er 
mindre negative. Alternativet er samlet vurdert til middels til stor negativ konsekvens. Alternativ 3 gir 
minst negativ konsekvens for naturmangfold på land, hovedsakelig fordi deponiområdet her er 
planlagt i sjø. Konsekvensene av 0-alternativet for tema naturmangfold på land er vurdert som 
ubetydelige (0). Oppsummert gir alternativ 3 minst negativ konsekvens for naturmangfold på land og 
er derfor rangert som nummer 1, deretter følger alternativ 2 som rangeres som nummer 2, og 
alternativ 1 er vurdert til størst negativ konsekvens og er derfor rangert som nummer 3.

Tabell 8-1. Konsekvensvurderingene for de ulike kategoriene av naturmangfold, en samlet konsekvens og rangering.

Konsekvens

Kategorier naturmangfold Alt. 1 Alt. 2 Alt.3

Landskapsøkologiske sammenhenger -- --/--- -/--

Vannmiljø/miljøtilstand 0/- 0/- 0/-

Naturtyper på land og i ferskvann --/--- -- --

Viltområder (pattedyr og fugl) --- --/--- --/---

Funksjonsområder for fisk- og andre ferskvannsarter --- --/--- -/--

Samla konsekvens --- --/--- --

Rangering 3 2 1
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8.3 Nasjonale mål
I Meld. St. 14 (2015-2016) «Natur for livet-Norsk handlingsplan for naturmangfold» fremkommer det 
at regjeringas politikk er å bidra til at nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold oppnås. Det 
gjelder særlig Aichi-målene, under biomangfoldkonvensjonen, som viser at de tre nasjonale måla er 
å: 

- Ha god tilstand i økosystemene.
- Ta vare på truet natur. 
- Bevare et utvalg av naturområder som viser variasjonsbredden i norsk natur, dvs. et 

«representativt utvalg». 

I Statens vegvesens handbok V712 om konsekvensanalyser, er disse kriteriene sett opp som 
stridende mot nasjonale mål:

- Inngrep i verneområder som medfører reduksjon og forringing av verneverdier.
- Forringelse av utvalgte naturtyper eller prioriterte arter/deres økologiske funksjonsområder.
- Ny aktivitet eller inngrep i vannforekomster som hindrer at god tilstand kan nås, ev. fører til 

fare for nedklassifisering, jf. Vannforskriften § 12.
- Miljøskade som, inkludert vurdering av samla belastning, truer forvaltningsmålene for arter, 

naturtyper eller økosystem, jf. Naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Verken, tunnelen, eller noen av de alternative deponiområdene, vil gje inngrep i verneområder. Når 
det gjelder forringelse av utvalgte naturtyper vil kystlyngheiene, påvirkes negativt minimalt. Delene 
av kystlyngheiene som ligger nærmest sjøområdene vil trolig få økt bølgeaktivitet, men erosjonfaren 
er minimal her fordi kystlyngheiene gjerne ligger beskyttet innenfor et belte med strandberg. 
Kystlyngheien i fjellet vil trolig få noe arealbeslag i forbindelse med anleggsarbeidet til skipstunnelen. 
Dette er også vurdert til å være minimalt. Samla sett er det derfor vurdert at tiltaket ikke vil stride 
mot nasjonale mål eller forvaltningsmålene når det gjelder utvalgte naturtyper. Det er ikke registrert 
prioriterte arter innenfor planområdet, men svarthalespove vil en sjelden gang trolig opptre under 
trekket. 

Det er på dette planstadiet vanskelig å vurdere om inngrepene i vannforekomster vil hindre at god 
tilstand kan nås, dels på grunn av manglende kunnskap om faktisk miljøtilstand i de mange mindre 
nedbørsfeltene, og dels fordi det på dette nivået er noe usikkerhet knyttet til hvordan tiltaket 
påvirker vannforekomstene. Målet er at tilstanden i vassdragene skal ha god eller bedre miljøtilstand 
og miljøtilstanden skal ikke bli dårligere enn i dag. 

Når det gjelder forvaltningsmåla for arter og naturtyper vurderes det hvor sterkt truet arten eller 
naturtypen er, hvor omfattende tiltaket er, og hvor mange lokaliteter som blir påvirket. Kvaliteten på 
naturmangfoldet som blir påvirket eller redusert, blir også vurdert. Dersom forekomstene som 
reduseres eller ødelegges er blant de kvalitativt beste av en naturtype, må dette vektlegges i 
vurderingen. Det må også tas hensyn til tålegrensen for en art eller naturtype. 

Flere rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) ble registrert i dette arbeidet. Kystlyngheiene 
(EN) ligger vanligvis innenfor strandberg og blir ikke påvirket her av økt skipstrafikk. Den enste 
kystlyngheien som fysisk berøres noe av tiltaket er lokalitet 40, men konsekvensen for den er 
ubetydelig (se konsekvensvurderingen). Dette er også en utvalgt naturtype jf. naturmangfoldloven. 
Kystmyren i lokalitet 2 kan trolig klassifiseres som kystnedbørsmyr (VU), men den blir ikke påvirket av 
tiltakene. Enkelte strandenger (NT) blir påvirket av økt skipstrafikk. Disse er av spesiell interesse fordi 



Temarapport NATURMANGFOLD PÅ LAND. Konsekvensutredning Stad skipstunnel.

98

de er godt utviklet ved utløpet av Moldefjorden, men har ellers spredte og små forekomster. Enkelte 
elveløp (NT) kan bli påvirket av tunnelinnslagene. Naturbeitemarkene her tilsvarer kulturmarksenger 
(VU), og flere av disse blir negativt påvirket av tunnellinnslagene. 

Selv om flere lokaliteter med rødlista naturtyper og arter blir negativt påvirket av tiltakene, er det 
vurdert at ingen av alternativene strider mot nasjonale mål. Dette gjelder også for prioriterte arter og 
den utvalgte naturtypen kystlynghei, der bare en av seks lokaliteter får en ubetydelig til liten negativ 
konsekvens. 

8.4 Oppdrett og konsekvenser for anadrom fisk. 

Oppdrett utgjør en stor trussel for de ville laksebestandene i Norge generelt og bestander i 
oppdrettsintensive områder, som Nord-Vestlandet, er tydelig preget av dette. I følge Anon (2016) er 
trusselen fra oppdrett gjennom genetisk forurensing som følge av rømming, og påvirkning fra 
lakselus. Konsekvensene Stad Skipstunnel vil ha på laksefisk i sjøen vil være avhengig av i hvor stor 
grad det vil påvirke forvaltningen av oppdrettsnæringen, som er den største trusselen for vill laksefisk 
i området. 

De harde vær- og vindforholdene, og den eksponerte kystlinjen rundt Stadlandet, gjør området 
uegnet for oppdrett fra Barmen sør for Stad til Leikanger på nordsiden. Den nordgående 
kyststrømmen dreier vestover ved Stad, noe som gir lite vannkontakt mellom oppdrettsanleggene 
sør og nord for Stad. Stadlandet er sentral i inndeling av kysten etter produksjonsområder for 
oppdrett i Stortingsmelding 16.  Veterinærmyndighetene bruker dette skillet aktivt i sin forvaltning av 
smitte i oppdrett, og en åpning av Stad Skipstunnel kan redusere deres evne til å iverksette effektive 
tiltak mot smitte og sykdomsspredning. 

Smittespredning gjennom tunnelen er modellert av DHI og viser at det er sannsynlig at tunnelen vil gi 
endringer fra nåværende situasjon. Indre eler av Vannylvsfjorden vil bli mindre brakkvannspreget 
enn i dag etter at tunnelen er åpnet som følge av kystvann fra Moldefjordsiden. Lakselus har lav 
ferskvannstoleranse og tunnelen kan gi økt overlevelse av lakselus i de indre delene av 
Vannylvsfjorden. Dette kan påvirke tiden utvandrende smolt fra Åheimselva og bekkene i fjorden er 
eksponert for smittepress fra oppdrett lenger inn enn tidligere. 

En betydelig del av trafikken gjennom Stad Skipstunnel vil være brønnbåter som transporterer 
levende fisk mellom akvakulturanlegg og slakterier. Brønnbåter er avhengig av å ta inn friskt vann 
kontinuerlig under transport fra oppdrettsanlegg. Brønnbåter med levende last har et stort 
vannforbruk ved åpen transport av fisk. Gjennom transporten vil det alltid være fare for at 
sykdommer og lus spres. Det er en ny brønnbåtforskrift på vei som stiller høyere krav til rensing av 
utslippsvannet. 

8.5 Naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer 
etter plan og bygningsloven gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige 
prinsippene setter, på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette 
gjelder bl.a. kravene til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var 
forhold og kompenserende tiltak. Følgende vurderinger er gjort av §§ 8-12:
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Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: 

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter, viltområder og utvalgt 
artsmangfold i undersøkelsesområdet, noe som gir et svært godt grunnlag for videre planlegging. I 
tillegg til «standard» naturtypekartlegging med registreringer av karplanter er også utvalgte fugl-, 
lav- og mosearter registrert med fokus på rødlistede, sjeldne eller forvaltningsrelevante arter. Det er i 
liten grad gjort undersøkelser av sopp eller insekter, men viktige lokaliteter for disse artsgruppene er 
antatt fanget opp som naturtypelokaliteter. Kilder til kunnskap om naturmangfold er nytt feltarbeid, 
kvalitetssikring av eksisterende informasjon i innsynsløsninger som www.naturbase.no og artskart 
www.artsdatabanken.no samt innhenting av lokalkunnskap bl.a. fra jaktlag og ressurspersoner i 
Norsk Ornitologisk Forening. Beskrivelser av naturtypelokaliteter inneholder detaljer om bl.a. 
avgrensning, vegetasjonstyper, naturtyper, og artsmangfold. Forekomst av utvalgte naturtyper etter 
Naturmangfoldloven (NML) er omtalt. 

Vurderinger av tiltakets påvirkning (omfang, jf. effekter av påvirkning som lovteksten sier i NML § 8) 
er gjort for berørte verdisatte lokaliteter, mens konsekvensvurdering i henhold til metoden i V712 er 
beskrevet både for berørte lokaliteter og for alternativer. For særlig vanskelige problemstillinger 
knyttet til arealbehov for arealkrevende arter og viltbevegelser er det lagt vekt på å vurdere større 
landskapsrom og sammenhengene mellom disse gjennom landskapsøkologiske vurderinger. 

Til § 9 om føre-var-prinsippet: 

Kunnskapsgrunnlaget for naturtyper og konsekvensene av de direkte inngrepene fra tiltaket på 
naturtyper og kartlagt artsmangfold er rimelig godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser, og 
derfor tillegges føre-var-prinsippet mindre vekt. 

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: 

Belastning av verdisatte naturmiljøer i utredningsområdet vurderes å være godt beskrevet gjennom 
konsekvensutredningen. Vurdering av samlet belastning av økosystemet iht. NML § 10 viser til 
miljøpåvirkning utover de enkelte lokalitetene, dvs. om (i) belastning som inkluderer sumvirkninger 
av ulike utbyggingstiltak og (ii) belastning gjennom tap av særlig sjeldne eller trua typer slik at 
forvaltningsmål for arter, naturtyper eller økosystemer i region eller på nasjonalt nivå kan være truet. 

De antatt viktigste momentene i forhold til tiltakets samlede belastning på naturmangfold er omtalt 
under:

- Mulig økt utbygging av for eksempel fritidsbebyggelse. For naturmangfold er det en fordel å utvikle 
slikt i områder uten særlige naturverdier. 

- Eventuelle nye veger vil påvirke viltets bevegelser i området, noe det må tas hensyn til. 

- Samlet belastning ved tap av særlig verdifulle forekomster. De mest verdifulle naturtypene her er 
standenger og naturbeitemarker (som er rødlista) og kystlyngheier (som er rødlista og utvalgt 
naturtype).  

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver synes følgende å være 
relevant; (i) kostnaden ved å framskaffe kunnskap og (ii) kostnader ved overvåking av miljøtilstanden 
(miljøoppfølging) skal bekostes av tiltakshaver. Forslag til sistnevnte er listet i eget kapittel om 
miljøoppfølging. 

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved bygging, 
spesielt ved kryssing av vann (bekker, tjern, fjord) og ved oppsamling av tunnelvann. Videre 
forutsettes det at tiltakshaver opptrer så arealminimerende som mulig innenfor 
naturtypelokalitetene (spesielt A og B-lokaliteter). 

§§ 52-56 Utvalgte naturtyper

I henhold til naturmangfoldloven §§ 52-56 med forskrift FOR 2011-05-13 nr. 512 er enkelte 
naturtyper gitt status som «utvalgte naturtyper» (UN). Formålet med bestemmelsene er å legge 
særlig til rette for ivaretakelse av naturtyper med store verdi for naturmangfold. Fire av de seks 
registrerte kystlyngheiene her er utvalgte naturtyper, men bare en lokalitet blir berørt direkte av 
tiltaket (nr. 40) og konsekvensgraden er vurdert som ubetydelig til liten negativ konsekvens.

8.6 Usikkerhet
Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan, om, eller i hvor stor grad Stad Skipstunnel vil påvirke 
smittespredning av sykdom og lus for laksefisk. DHI har beregnet at det ikke er risiko for direkte 
virussmitte mellom oppdrettsanlegg sør og nord for Stad, men at lusenivåene i indre fjorder vil øke 
som følge av tiltaket.  Tunnelen svekker smittehinderet Stadlandet er for lakseoppdrett, men 
hvordan dette vil slå ut i praksis for oppdrettsnæringen og de ville laksefiskene, er vanskelig å forutsi.  

Det er også noe usikkerhet knyttet tiltakets påvirkning på arealkrevende vilt- og fuglearter, og 
kvaliteten på dataene hentet fra Vann-nett som er brukt under kategorien vannmiljø/miljøtilstand. 
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse skal være inkludert i naturtypelokalitetene og/eller i 
viltområdene.

8.7 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsperioden kan negativ påvirkning på naturmangfoldet vær arealbeslag til riggplasser, støy fra 
anleggsdrift, midlertidige anleggsveger og utslipp til vann og vassdrag. 

8.7.1 Arealbeslag og inngrep i viktige naturtyper
Her er det direkte ødeleggelse og nærføring som kan forringa mange lokaliteter. Mange av 
naturtypelokalitetene vanskelige å tilbakeføre etter at tiltaket er gjennomført og andre slike typer i 
plan- og influensområdet må det derfor tas særlig hensyn til i anleggsperioden. Dette må nærmere 
vurderes i seinere detaljplanlegging. 
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8.7.2 Vilt og arealkrevende fuglearter
Anleggsperioden med støy og forstyrrelser kan få uheldige følger for forskjellige arealkrevende 
fuglearter og for hjort. Særlig gjelder dette ved nærføring ved eksisterende hekkeplasser.

8.7.3 Vannmiljø
Potensielle negative konsekvenser for vannmiljø i anleggsperioden er særlig; partikkelavrenning, 
avrenning frå sprengstoff (nitrogen), høg pH i forbindelse med betongarbeid, forurensning av 
drivstoff og kjemikaler fra anleggsmaskiner og drift. Avrenning av nitrogenrester med potensiell 
dannelse av ammonium/ammoniakk er mest aktuelt fra utløp av tunneler og fra deponiområder for 
sprengstein. Kombinasjon av sprengstoffrester og betongarbeid er særlig uheldig.  

9. Avbøting, kompensasjon og miljøoppfølging

9.1 Avbøtende tiltak
Når det gjelder naturtypelokaliteter generelt er det viktig å være så arealminimerende som mulig. 

For hjort vil et aktuelt avbøtende tiltak vil være å bygge viltgjerde ved begge tunnelinnslagene, og 
spesielt der det ikke er terrengformasjoner som fysisk hindrer viltet å trekke dit. For rovfugl vil det 
kunne være ulike negative konsekvenser av byggingen av tunnelen. Nærføring til eksisterende 
hekkeplasser vil medføre fare for direkte skade på hekkeplass (reir/reirtre) og forstyrrelser (i 
anleggsfase og ved økt trafikkbelastning). Avbøtende tiltak krever presis kartfesting av 
hekkelokalitetene. Sikring av tilstrekkelig buffersone mot det fysiske inngrepet, kombinert med 
tilpasset periode for anleggsarbeidet, kan hindre negative forstyrrelser i anleggsperioden. Bygging av 
kunstige reir for rovfugl vil kunne kompensere for bortfall av eksisterende hekkeplasser. 

Sikring av tilstrekkelig buffersone mot det fysiske inngrepet kombinert med tilpasset periode for 
anleggsarbeidet, kan hindre negative forstyrrelser i anleggsperioden.

For sjøfugl i de marine gruntvannsområdene vil all nærføring være negativt. Spesielt uheldig er 
utfylling eller andre fysiske inngrep i lokalitetene. Kantsoner har viktige funksjoner i denne typen 
områder, og det må vektlegges å bevare slike. Etablering av nye kantsoner (eller forsterking av 
eksisterende) kan være et aktuelt avbøtende tiltak.

9.2 Kompenserende tiltak
Meld. St. 14, 2015-2016, «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» sier 
at «kompensasjon kan være å restuarere et område, danne nye område eller sikre eller verne et 
område som ellers ikke ville blitt vernet». «Naturmangfoldloven åpner for at det kan kreves 
kompensasjon i forbindelse med inngrep i vernede områder og utvalgte naturtyper». Ingen slike 
områder annet enn kystlyngheier ble registrert her. En enste kystlyngheien som fysisk berøres noe av 
tiltaket er lokalitet 40, men den konsekvensen er ubetydelig til liten negativ (se 
konsekvensvurderingen).
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9.3 Miljøoppfølging
Her beskrives forhold for som er viktig å ha fokus på i gjennomføringsfasen, typisk 
miljøoppfølgingsprogram med observasjoner før, under og etter tiltaket er utført. Etter at endelig 
alternativ er valgt, kan det være nødvendig med supplerende undersøkelser i seinere 
reguleringsplaner.

 Det er få undersøkelser av hekkende sjøfugl i plan- og influensområdet. Det er for eksempel ikke 
oppdatert informasjon om hekkende sjøfugl. Dette bør gjennomføres supplerende undersøkelser 
av hekkende sjøfugl i hekkesesongen på lokalitet V1-V6.

 Det er også mangelfull kunnskap om fuglelivet, spesielt under vår- og høsttrekk og om vinteren 
på lokalitet V1-V6. Det anbefales også undersøkt nærmere. 

 Kartlegging av viktige trekkveger for hjortevilt som grunnlag for etablering av viltgjerder for å 
lede hjorten bort fra tunnelinnslagene. 

 Kartlegge fremmede og svartelista arter som kan gi fare for spredning.

Ved høring kan det komme flere innspill. Det kan også nevnes at det ifølge § 10 i forskrift for 
konsekvensutredning, også kan fastsettes vilkår for bl.a. å overvåke vesentlige negative virkninger av 
planen.
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10.2 Nettkilder
Artskart: www.artsdatabanken.no

Geologisk naturarv: http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv/

Hjorteviltportalen: www.hjortevilt.no

Kilden: http://kilden.nibio.no/

Lakseregisteret: http://lakseregisteret.no/

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

NGU.no berggrunnskart; http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/

NVE-atlas: https://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas

Vann-Nett.no: http://vann-nett.no/portal/map

http://www.artsdatabanken.no/
http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv/
http://www.hjortevilt.no/
http://kilden.nibio.no/
http://lakseregisteret.no/
http://kart.naturbase.no/
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
https://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
http://vann-nett.no/portal/map
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Vedlegg
Verdikart naturtyper



Temarapport NATURMANGFOLD PÅ LAND. Konsekvensutredning Stad skipstunnel.

107

Verdikart fugl
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Verdikart dyreliv
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Verdikart landskapsøkologi
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Verdikart funksjonsområder for fisk
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