
Stad skipstunnel

Naturressurser
Temarapport 
Reguleringsplan med konsekvensutredning



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

2 
 

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 Naturressurser og vurderer 

konsekvensene av Stad skipstunnel. Tema inkluderer landbruk (jordbruk, utmarksbeite og skogbruk), 

georessurser, vannressurser (overflatevann/grunnvann) og områder for fiske/havbruk (fangst- og 

tareområder) og områder med kystvann (områder egnet for fiskeoppdrett). Reindriftsområder er 

ikke relevant. Metode i Håndbok v712 – Konsekvensanalyser er fulgt.   

Temarapporten er skrevet av Rune Lunde; områder for fiske/havbruk og områder med kystvann og 

Nina Syversen; landbruk, georessurser og vannressurser. Nina Syversen har vært temaansvarlig.  

 

Ås, 19.12.16.  
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1. Sammendrag 
 

1.1  Metode og forutsetninger 
Definisjon av temaet 

Tema naturressurser inkluderer landbruk (jordbruk, utmarksbeite og skogbruk), georessurser, 

vannressurser (overflatevann/grunnvann) og områder for fiske/havbruk (fangst- og tareområder) og 

områder med kystvann (områder egnet for fiskeoppdrett). Reindriftsområder er ikke relevant.  

Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk i vassdrag er vurdert i temautredning naturmangfold og 

inkluderes ikke her. 

Metode i Håndbok v712 – Konsekvensanalyser er fulgt.   

Delområder 

Temaet er inndelt på følgende måte:  

 Jordbruk og skogbruk: Områdene delt inn etter sammenhengende områder med fulldyrka 
jord/overflatedyrka jord/innmarksbeite og skog. For registreringskategori utmark, er det gjort 
en grov vurdering utfra tilgjengelig kartverk.  

 Georessurser (bergarter og løsmasser – løsmasser som relevant): Inndelt etter forekomst. 

 Vannressurser: Inndelt etter forekomst (grunnvann og grunnvannsbrønner). Ingen kjente 
overflatekilder.  

 Fiskeri/havbruksressurser – dvs. uttak av fiskeressurser. Viktige gyte- og oppvekstområder i sjø 
er inkludert her. Områdene er delt inn i de indre fjordene som blir direkte berørt av tiltaket, 
kysten og havområdene utenfor som påvirket av tiltaket.  

 Områder med kystvann – dvs. egnethet til fiske/fiskeoppdrett. Samme geografiske inndeling 
som for fiskeri og havbruk er benyttet.  

 

1.2  Verdi 
Verdivurderingen av naturressurser på land er gjennomført i tråd med Statens Vegvesens håndbok 

V712, men enkelte områder er ved verdisetting av jordbruk og skogbruk nedskalert med følgende 

begrunnelse: 

 Fulldyrka arealer større enn 15 daa vurderes som MIDDELS VERDI da disse på tross av 

arealstørrelsen fremstår som fragmenterte med middels jordkvalitet.  

 Arealer med innmarksbeite og noen fulldyrka områder vurderes som LITEN-MIDDELS VERDI 

med samme begrunnelse som over. Deler av områdene i tillegg dårlig vannhusholdning og 

steinete i overflaten/skrinn jord.  

 Skogområder med blandingsskog og med liten til god/svært god bonitet og svært 

vanskelige/vanskelige driftsforhold vurderes til LITEN VERDI.  

Verdivurderingen for jord, skog- og georessurser ligger hovedsakelig i intervallet liten-middels verdi. 

Se for øvrig vedlagte verdikart. (Verdikart naturressurser på land, Verdikart naturressurser i sjø og ) 

Verdivurderingen av naturressurser i sjø varier fra middels til store verdier. Fjord og havområdene 

rundt Stadlandet har dannet næringsgrunnlaget for befolkningen i området over lang tid og verdiene 
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av naturressursene gjenspeiles i dette. Verdien øker generelt fra de indre fjordstrøkene til de ytre 

havområdene, altså med avstand fra tiltaket.  

1.3  Omfang 
De viktigste påvirkningene av tiltaket på naturressurser på land, er arealbeslag i forbindelse med 

tunnelportalene ved Moldefjorden og Kjødepollen. Det er imidlertid ingen forskjell mellom de 

forskjellige alternativene (alternative massedeponier) hva angår arealbeslag av naturressurser på 

land, da alle massedeponier er foreslått i sjø. I tillegg er det gjort en vurdering av mulig endring i 

grunnvannsnivå, og dermed avlingspotensialet for dyrka mark/produksjonspotensialet for skog som 

følge av bygging av tunnelen. Tunnelen blir ikke tettet, og det forventes at grunnvann fra området 

over tunnelen vil drenere inn i tunnelen. Samme vurdering er gjennomført for Skumdalsvannet med 

tilførselsmyr – som også ligger over tunnel. 

Når det gjelder jordbruksressurser, er det hovedsakelig lite-middels negativt omfang avhengig av 

arealbeslag og fragmentering av arealet med tanke på fremtidig produksjon etter tiltaket. Når det 

gjelder påvirkning av skogressurser, ligger dette hovedsakelig i intervallet intet – lite negativt 

omgang. En stor del av skogressursene er neppe drivverdig. For grusressursen i Kjødepollen, er 

omfanget av tiltaket lite-middels negativt. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til potensialet for 

uttak i denne ressursen. Det drives jordbruk i dette området i dag. For overflatekilden 

Skumdalsvannet med tilførselskilder, er mulige endringer i grunnvannsnivået som følge av bygging av 

tunnelen satt til middels negativt omfang. Det er stor usikkerhet knyttet til vurderingen.  

Stad Skipstunnel vil påvirke fiskeri, havbruk og kystvann på flere måter. Siden anleggsperioden vil 

vare relativt lenge (>fire år) er anleggsperioden tatt med i vurderingen av påvirkninger og videre 

konsekvensvurderingene i Moldefjorden og Kjødepollen. I driftsfasen vil tunnelen binde sammen to 

fjorder som har vært isolert og gi vannutskifting mellom disse. Dette kan videre gi vannkontakt 

mellom oppdrettslokaliteter og påvirke smittespredning i oppdrett. Tunnelen vil også endre 

ferdselsmønster for skipstrafikk, inkludert brønnbåttrafikk som kan representere en smittekilde for 

oppdrett. Omfanget ligger i hovedsak i intervallet middels-stor negativ.  

Tiltaket vil redusere risiko for ulykker som kan påvirke fiskeriressurser, noe som fører til lite positivt 

omfang, men samme områder har andre negative effekter noe som totalt fører til intet omfang.  
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ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av alternativ Omfang, kort beskrivelse av vesentlige 
påvirkninger 

J1 Berstad Deler markert som fulldyrka i 
Kilden, men benyttes som 
innmarksbeite på 
befaringstidspunkt. Størrelse 
på området, stein i overflaten 
og jordkvalitet årsak verdi.  

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Moldefjorden vil beslaglegge 
7 av 16 dekar innenfor planområdet. Det vil 
være den nordre delen som går tapt. Den 
søndre delen vil kunne dyrkes som før tiltaket, 
mens den nordre delen blir mer fragmentert. 

 
                            ▲ 
 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

J2 Eide Markert som innmarksbeite. 
Deler plantefelt og deler 
fulldyrka eng. Lite areal og 
middels-liten jordkvalitet.  

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Moldefjorden vil beslaglegge 
16 av 22 dekar innenfor planområdet. Det vil 
være den søndre delen som går tapt. Den 
nordre delen vil kunne dyrkes som før tiltaket, 
mens den søndre delen mot sjøen blir mer 
fragmentert, mulig for lite å dyrke.  

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

J3 Kjøde-Teigen Fulldyrka areal i område hvor 
avsatt tykk morene. Flere 
jorder vurdert under ett. Lite 
område som blir berørt. 
Vurderes som middels 
jordkvalitet. 

Middels Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil beslaglegge 3 
av 26 dekar innenfor planområdet. Det vil være 
den nordre delen, samt strandlinja som går tapt. 
Den søndre delen vil kunne dyrkes som før 
tiltaket, mens deler av området mot sjøen blir 
mer fragmentert, mulig for lite å dyrke.  

 

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

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

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



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

8 
 

                     ▲ 
 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

J5 Lille Kjøde Usikker arealkategori. Flyfoto 
viser at området er i ferd med å 
gro igjen. Uttrekk fra kartdata 
(AR5) viser innmarksbeite. 
Mindre, fragmentert areal 
årsak til verdivurderingen.  

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil beslaglegge 
23 av 70 dekar innenfor planområdet. Det vil 
være den søndre delen langs vannet som går 
tapt. En del av dette vil være tilførselsveg til 
anlegget. Den nordre delen vil kunne dyrkes 
som før tiltaket, men arealet blir vesentlig 
redusert. Lite fragmentering.  

 
                   ▲ 
 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

J6 Teigen sør Mindre innmarksbeite av 
variabel kvalitet som er i ferd 
med å gro igjen.  

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette jordbruksarealet, men arealet 
ligger like vest for tunnelen og tunnelportalen. 
Det er derfor knyttet usikkerhet til om 
grunnvannsnivået kan synke på dette området 
som følge av tunnelen og dermed redusere 
produktiviteten på arealet. Området ligger 
imidlertid i en bratt helling med mating av 
avrenningsvann/sig av grunnvann fra 
ovenforliggende arealer, noe som tilsier at 
tiltaket ikke vil påvirke i noe særlig negativ 
retning.  

 
                             ▲ 
 
Konsekvens: Liten 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

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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J8 Teigen nord Usikker arealbruk (fulldyrket 
eller beite). Flere små, 
fragmenterte arealer, 
sannsynlig innmarksbeite 
begrunnelse for verdivurdering. 

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette innmarksbeite, men beitet blir 
liggende rett over tunnelen og tunnelportalen. 
Det er derfor usikkerhet knyttet til om 
grunnvannsnivået i området over tunnelen i 
dette området kan synke, noe som kan påvirke 
vegetasjonen og beitet i negativ retning ved at 
produktiviteten i beitet går ned. Området ligger 
imidlertid i en bratt helling med avrenning/sig 
av grunnvann fra ovenforliggende arealer, noe 
som tilsier at tiltaket ikke vil påvirke i noe særlig 
negativ retning. Det er usikkert om beitet er i 
bruk i dag.  

 
                             ▲ 
 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

J9 Lille Kjøde nord Deler markert som fulldyrka i 
Kilden, men benyttes som 
innmarksbeite på 
befaringstidspunkt. Relativt 
lite,  sammenhengende 
jordstykke, noe stein i 
overflaten. Størrelse på 
området, stein i overflaten og 
jordkvalitet årsak til 
verdivurdering. 

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette jordbruksarealet, men arealet 
ligger like øst for tunnelen og tunnelportalen. 
Det er derfor knyttet usikkerhet til om 
grunnvannsnivået kan synke på dette området 
som følge av tunnelen. Området ligger 
imidlertid i en bratt helling med mating av 
avrenningsvann/sig av grunnvann fra 
ovenforliggende arealer, noe som tilsier at 
tiltaket ikke vil påvirke i noe særlig negativ 
retning.  

 
                             ▲ 

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

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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Konsekvens: Liten negativ (-) 

S1 Eidsstranda-
Ospenakken 

Blandingsskog av variabel 
kvalitet. Deler neppe 
drivverdig.  

Liten Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Moldefjorden vil beslaglegge 
52 av 138 dekar innenfor planområdet. Det vil 
være den søndre delen ned mot strandsona 
som går tapt. Neppe drivverdig skog i området.  

 
                               ▲ 
 
Konsekvens: Intet til liten negativ (0/-) 

S3 Lille Kjøde øst Lite område – neppe 
drivverdig. 

Liten Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil beslaglegge 1 
av 19 dekar.  

 
                                 ▲ 
 
Konsekvens: Intet (0) 

S4 Teigen nord Barskog av variabel bonitet 
med variable driftsforhold – til 
dels bratt.  

Liten til 
middels  

Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette skogsområde, men området 
blir liggende rett over tunnelen og 
tunnelportalen. Det er derfor usikkerhet knyttet 
til om grunnvannsnivået i området over 
tunnelen i dette området kan synke, noe som 
kan påvirke skogsområdet negativt. Området 
ligger imidlertid i en bratt helling med 
avrenning/sig av grunnvann fra ovenforliggende 
arealer, noe som tilsier at tiltaket ikke vil påvirke 
i noe særlig negativ retning.  

 

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

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

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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                             ▲ 
 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

G1 Kjøde Grusressurs med usikker 
avgrensning og kvalitet. 
Jordbruk i området i dag.  

Liten Tunnelportal. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Tunellportalen ved Kjødepollen vil beslaglegge 
42 dekar av 45 dekar innenfor planområdet. Det 
er jordbruk i hele området hvor ressursen ligger, 
og det er usikker kvalitet på ressursen. Usikker 
utnyttelsespotensiale for denne ressursen.   

 
                          ▲ 
 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

O1 Skumdalsvatnet 
med tilførselsmyr 

Lite vann nord for og over 
tunnel. Ingen kjente 
ressursverdier.  

Liten Over tunnel. Ingen 
alternative 
massedeponiområder 
berørt. Alle 
massedeponi i sjø. 

Området ligger like nord for og over tunnelen. 
Det er godt over 100 m fra topp fjelltunnel og 
opp til høyden som vannet ligger på. Det er tykk 
morene i området der tilførselsmyra og vannet 
ligger. Lokaliseringen av vann og myr tyder på 
tette masser i området der de ligger. Dette 
sammen med at det er mating av 
avrenningsvann fra ovenforliggende arealer, 
samt at grunnvannsnivået i området 
hovedsakelig er nedbørsstyrt, gjør at det ikke er 
sannsynlig at bygging av tunnelen vil føre til 
vesentlig nedtapping av vannet og myra. 
Fjelltunnelen vil imidlertid ikke tettes, så det er 
en viss sannsynlighet for at noe vann kan 
drenere ned i tunnelen i tørre perioder.  
 

 
                    ▲ 

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

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



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

12 
 

 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

F1 Kjødepollen Registrert gyteområde for torsk 
og hestmakrell. Fiske etter sei, 
sild, brisling og makrell med 
aktiv redskap og torsk, lyr 
hummer, hyse og leppefisk 
med passiv redskap. Lite brukt 
til kommersielt fiske i nyere tid, 
ifølge SFF Fiskarlag. To 
låssettingsplasser. Lite egnet til 
akvakultur.  Gis middels verdi.  

Middels Anleggsfasen og 
driftsfasen. 
Tunnelportal og 
deponier knyttet til 
den. 

Negative virkninger i anleggsfasen, knyttet til 
avrenning og anleggsaktivitet. I driftsfasen vil 
tunnelen endre vannutskifting mellom 
Moldefjorden og Kjødepollen som kan påvirke 
yngel og oppvekstområder for fisk. Beslaglegger 
ikke låssettingsplasser, men økt skipstrafikk 
reduserer tilgjengelighet for fiskerier til å bruke 
områdene. Middels negativt omfang grunnet 
usikkerhet knyttet til yngelområder for fisk i 
driftsfasen og negative virkninger i 
anleggsfasen.  

 
                  ▲ 
Konsekvens:  Middels negativ (--) 

F2 Indre 
Vanylvsfjorden 

Viktig område for kommersielt 
fiske etter en rekke arter. 
Rekefelt, gyteområder for torsk 
og sild.  
Oppdrettslokaliteter for torsk 
og leppefisk/rognkjeks. 
Stor verdi grunnet stort 
mangfold i funksjon, 
kommersielt fiske og 
akvakultur. 

Middels Endringer i 
skipstrafikk. Endring i 
strømningsmønster. 

Lite virkninger i anleggsfasen. Driftsfasen 
påvirker skipstrafikk. Økt tilgjengelighet for 
fiskeri (fra sør for Stad). Endringer i 
vannstrømmer gir noe usikkerhet knyttet til 
effekter på yngelområder. 

 
                                 ▲ 
 
Verdi: Stor 
Konsekvens:  Ubetydelig (0) 

F3 Ytre 
Vanylvsfjorden 

Viktig fiskerikt område med 
gyteområder/oppvekstområder 
og fiskeri for en rekke arter. 
Rekefelt, høyproduktive 

Stor Endringer i 
skipstrafikk. Endret 
smittepress i 
oppdrett.  

Ingen virkninger i anleggsfasen. Økt 
tilgjengelighet til områder for fiskeri for mindre 
fartøy fra sør for Stad. Endringer for skipstrafikk 
og reduserer risiko for ulykker som kan gå ut 
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områder for tare med 
høstingsfelt. Lakseoppdrett på 
to lokaliteter (2*5460 tonn 
mtb). Stor verdi grunnet stort 
mangfold i funksjon, 
kommersielt fiske og havbruk 
(nasjonalt viktig). 

over fiskeriressurser. Svekking av nasjonalt 
viktig smittehinder og gir økt 
smittespredningsrisiko i oppdrett. Stor til 
middels negativ virkning grunnet usikkerhet 
knyttet til økning i smittepress av lakselus mot 
ville laksestammer, og videre konsekvenser for 
oppdrettsnæringen dette kan gi. 

 
             ▲ 
Konsekvens: Stor negativ (---) 

F4 Moldefjorden Kommersielt fiske etter sild og 
leppefisk, samt en 
låssettingsplass. Relativt lite 
fiskeriaktivitet. Registrert som 
sterk tidevannsområde, som 
ofte er viktige for en rekke 
kommersielle fiskearter. 
Stortare-områder i ytre deler. 
Uegnet område til akvakultur i 
sjø (mulig for 
settefiskproduksjon ved 
Berstadelva). Gis liten/middels 
verdi grunnet usikkerhet 
knyttet til tidevannsområdets 
funksjon for kommersielle 
fiskearter. 

Middels  Anleggsfasen og 
driftsfasen. 
Tunnelportal og 
deponier. 

Negative virkninger i anleggsfasen. Tunnelen vil 
endre vannutskifting mellom Moldefjorden og 
Kjødepollen som kan påvirke yngel og 
oppvekstområder for fisk. Beslaglegger ikke 
låssettingsplasser. Økt skipstrafikk reduserer 
tilgjengelighet for fiskerier til å bruke områdene. 
Midlertidige deponier i sjø vil gi 
anleggsvirksomhet og negative virkninger 
knyttet til partikkelspredning ved håndtering av 
masser. I driftsfasen til tunnelen vil det være 
sterke strømmer i de indre fjordene som kan 
spre finstoff ved håndtering av midlertidige 
deponier over store områder. Omfanget av 
massehåndtering er usikker. 
 

 
             ▲ 
Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 
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F5 Barmen og Selje Viktig fiskeririkt område med 
gyteområder/oppvekstområder 
og fiskeri for en rekke arter. 
Store høyproduktive tarefelt.  
Rekefelt. Lakseoppdrett på en 
lokalitet (3900 tonn mtb). Stor 
verdi grunnet stort mangfold i 
funksjon for fiskeressurser, 
kommersielt fiske, tare og 
havbruk. 

Stor  Lite virkninger i anleggsfasen. Marginale 
endringer for skipstrafikk, men noe av trafikken 
vil gå nærmere land og mulig brønnbåttrafikken 
vil gå tettere på oppdrettslokaliteter. Økt 
tilgjengelighet for fiskeri (fra nord for Stad). 
Hovedstrømretning fra sør mot nord gir liten 
risiko for at smittepresset i oppdrett vil endres. 

 
                          ▲ 
 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

F6 Sildegapet Gyteområder 
/oppvekstområder for en rekke 
fiskearter. Betydelig fiskeri. 
Høyproduktive områder for 
tare med høstingsfelt.  
Rekefelt. Stor verdi grunnet 
rike områder for 
fiskeriressurser og kommersielt 
fiske. 

Stor Endringer i 
skipstrafikk.  

Ingen virkninger i anleggsfasen. Endringer for 
skipstrafikk og reduserer risiko for ulykker som 
kan gå ut over fiskeriressurser. Økt 
tilgjengelighet for fiskeri (fra nord for Stad).  

 
                                 ▲ 
Verdi: Stor 
Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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1.4  Konsekvens 
Tabellen under viser en oppsummering av konsekvenser for naturressurstema – hvor J står for 

jordbruksområder, S står for skogsområder, G for grusressurser, O for overflatekilder og F for fiskeri 

og havbruk. Samlet konsekvensgrad for tema naturressurser er vist nederst i tabellen og er middels 

negativ for alternativ 1, stor negativ for alternativ 2 og middels negativ for alternativ 3. Det er 

påvirkninger på fiskeri/havbruk som er styrende for totalt konsekvensgrad.  

Delområde, ID, 
Navn 

Tunnelportal og 
alternativ 1 

Tunnelportal og 
alternativ 2 

Tunnelportal og 
alternativ 3 

 J1, Berstad - - - 

J2, Eide -/-- -/-- -/--  

J3, Kjøde-Teigen -- -- -- 

 J5, Lille Kjøde -- -- -- 

J6, Teigen sør - - - 

J8, Teigen nord - - - 

J9, Lille Kjøde 
nord 

- - - 

S1, Eidsstranda-
Ospenakken 

0/- 0/- 0/- 

S3, Lille Kjøde 
øst 

0 0 0 

S4, Teigen nord - - - 

G 1, Kjøde - - - 

O1, 
Skumdalsvannet 
med 
tilførselsmyrer 

-- -- -- 

 F1, Kjødepollen -- --/--- -- 

 F2, Indre 
Vanylvsfjorden 

0 0 0 

F3, Ytre 
Vanylvsfjorden 

--- --- --- 

F4, 
Moldefjorden 

-- --/--- -- 

F5, Barmen og 
Selje 

-- -- -- 

F6, Sildegapet 0 0 0 

Samlet 
naturressurser 

-- --- -- 

 

1.5  Anleggsperioden. 
For jordbruksområder er dette et område med varierende jordkvalitet og en del stein i overflaten. 
Deler av områdene som i kartgrunnlag er markert som fulldyrket, er kun overflatedyrket. Det bør 
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vurderes om matjordlaget skal tas av og flyttes i jordbruksområdene som blir beslaglagt. Dette er 
hovedsakelig relevant i fulldyrka områder. Matjorda bør i så fall benyttes innenfor samme eiendom for 
å unngå evt. spredning av sykdommer og uønskede arter. Bevaring av matjorda vil være i tråd med 
uttalte nasjonale føringer.  

Evt. flytting av matjord må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i massene blir 

best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med anleggsmaskiner er 

erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det forventede avlingsnivå etter flytting 

eller midlertidige beslaglagte arealer som skal tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn ha 

så robuste planer at en ikke er tvunget til å kjøre under våte forhold. Faste kjøreveger og evt. 

jordløsning med gravemaskin etter fjerning av kjøreveiene, er mulige tiltak på områder der det er 

oppstått komprimeringsskader. For fulldyrka arealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges.  

Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper vannproblemer for 

arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget, etableres på nytt etter 

anleggsgjennomføring.  

Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.  

Avbøtende tiltak i anleggsfasen må detaljeres i prosjekteringsfasen. 

For skogsområder er viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden ikke blir større enn 

nødvendig. I tillegg bør det tas hensyn til tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i 

skog som skal tas vare på ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med tele 

i jorda er å foretrekke. Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader.  

Gjennomføring av avskoging i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål om minst 

mulig potensielle negative konsekvenser for skogbruksdriften i områdene rundt beslaglagte områder.   

For vannressurser  - grunnvannsbrønner, skal det gjennomføres en vurdering av vannkvalitet og –

mengde før oppstart. Grunnvannsbrønner som går tapt skal erstattes. Det samme gjelder 

grunnvannsbrønner hvor vannkvalitet eller vannmengde påvirkes som følge av tiltaket.  

For fiske- og havressurser vil Moldefjorden og Kjødepollen bli påvirket i anleggsperioden, både med 

tanke på miljøpåvirkninger og generell forstyrrelser i området. Det er ikke forventet at fiskeri og 

havbruk vil bli påvirket utenfor Moldefjorden og Kjødepollen i anleggsperioden. 

1.6  Avbøtende og kompenserende tiltak 
Det bør vurderes om matjordlaget skal tas av og flyttes i fulldyrka områder som blir beslaglagt. 

Matjorda bør i så fall benyttes innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer 

og uønskede arter. Bevaring av matjorda vil være i tråd med uttalte nasjonale føringer. 

Berørte grunnvannsbrønner erstattes med nye. Grunnvannbrønner må kartlegges før anleggsstart og 

det må dokumenteres både kvalitet og vannmengde til brønnene. 

Oppdrettsnæringen og forvaltningen må vurdere om tiltaket krever endringer i driftsregime på 

oppdrettsanleggene som kan bli berørt av tiltaket.  

Nye lokaliteter for oppdrett av laksefisk må ikke etableres nærmere tunnelåpningen enn det som er 

situasjonen i dag.  

Brønnbåttrafikken gjennom tunnelen må reguleres på en god måte for å begrense risiko for 

smittespredning fra disse; for eksempel, restriksjoner på transport av syk fisk eller krav om lukket 

transport. 
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1.7  Miljøoppfølging 
Følgende forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet med naturressurser på byggeplan-nivå: 

 Kartlegging av alle drikkevanns- og energibrønner. Drikkevannsbrønner; kartlegge både 
vannkvalitet og vannmengde som brønnen gir. Dette utføres før anleggsstart.  

 Miljøovervåking i Moldefjorden og Kjødepollen for å dokumentere tilstand før oppstart, samt 
oppfølging i anleggsfasen.  

 Sikre nødvendige kryssingsveger/driftsveger for jord- og skogbruk.  
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2. Innledning 
 

2.1  Formål med reguleringsplan og konsekvensutredning 
Bakgrunnen 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 KVUen 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 Kjødepollen. 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. Tversnitt 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 Kjødepollen.  

 

 

 
Figur 2-4. Hovedgeometri entring Moldefjorden  Figur 2-5. Hovedgeometri entring Kjødepollen 

 

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: 
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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. 

 
Figur 2-8. Visualisering av tunnelportal i Moldefjorden (Illustrasjon: Snøhetta) 
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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 (se Figur 2-10).  

 
Figur 2-10. Prinsippskisse Moldefjorden (Illustrasjon: Snøhetta) 

Fylling til c+ 3,0  

Terrasser/ 
skjæringer i fjell  

Parkeringsplasser 

Moldefjorden 

Gangforbindelse 
og sikkerhetsgjerde 
Overdekning bru 

Teknisk rom 100m2 mulig  
utvidelse for 
publikumstoalett 

Snuplass for buss 
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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. 

2.2.5  Kjødepollen 

 
Figur 2-11. Dagens situasjon i Kjødepollen. Tunnelportalen kommer omtrent midt i bildet (Foto: Asplan Viak). 

Kjødepollen 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 Kjødepollen 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 de karakteristiske steinmurene er tatt opp igjen i 

portalen på en måte slik at portalen møter landskapet i terrasser. 
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Figur 2-12. Visualisering av tunnelportal i Kjødepollen (Illustrasjon Snøhetta) 

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

I Kjødepollen 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 et tiltak 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. 

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, Kjødepollen eller i området mellom 

entringspunktene. 0-alternativet settes derfor til dagens situasjon. 

2.4  Avgrensing av fagområdet 
Temaet naturressurser defineres i Håndbok V712 Konsekvensanalyser som ressurser fra jord, skog og 
andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser 
(berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og 
løsmasser i et ressursperspektiv. Det er tema jordbruk, skogbruk, vannressurser (overflatevann og 
grunnvann), georessurser og fiskeressurser (inklusiv fiskeoppdrett) som er relevante for denne 
utredningen.  

Grunnvannsbrønner som drikkevannskilde vurderes i denne utredningen, mens effekt på 

vannkvalitet i forhold til å oppnå Vannforskriftens mål om god økologisk tilstand, vurderes i deltema 

naturmangfold. På samme måte vurderes fisk som ressurs (fiske) i denne utredningen mens effekt på 

Fylling til c+ 3,0  

Parkeringsplasser 

Gangforbindelse 
og sikkerhetsgjerde 

Entringskonstruksjon 

Snuplass for buss 

Skjæringer i fjell,  
terrasser i løsmasser 
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anadrome vassdrag vurderes i deltema naturmangfold. Det samme gjelder store deler av 

fjordbunnen i Kjødepollen og Moldefjorden som er registrert som en israndavsetning. Dette blir ikke 

vurdert her, da dette ikke anses som en potensiell ressurs da den ligger under vann. Området kan 

likevel ha verdi som geologisk naturarv/forekomst, og blir vurdert under tema naturmangfold.  

 

2.5  Planprogrammets krav 
Det stilles krav om utredning av tema naturressurser i planprogrammet.  

Planprogrammet vurderer ressurser tilknyttet landbruk (jordbruk), skogbruk, fiske og masseutvinning 

som viktige. I tillegg nevnes ressurser knyttet til jakt.  

Jordbruksressursene ligger langs sjøen både langs Moldefjorden og i Kjødepollen, mens 

skogressursene stort sett ligger på begge sider av snaufjellet. Skogressursene er hovedsakelig bjørk, 

men også noe gran.  

Eventuelle endringer i grunnvannsnivået i området over tunnelen (i anleggsfasen) skal utredes under 

dette tema.  

Når det gjelder fiskerimuligheter, er det interesser knyttet til dette i Kjødepollen. Her er det i følge 

planprogrammet registrert gyteområde for torsk og fiskeområde for aktive og passive redskap. Det er 

i tillegg avsatt et område til låssetting ved Skorge. I Moldefjorden er det registrert aktive redskap for 

fiske.  

2.6  Krav og retningslinjer. 
Relevante krav og retningslinjer tilknyttet jord- og skogbruksressurser, vannressurser og fiskeressurser 
er omtalt under (lovdata.no).  

Dyrket mark er en knapp ressurs, og kun 3 % av Norges areal er dyrket mark. Tilsvarende er 37 % av 
arealet i Norge skogdekket og andelen er økende. Jordvernet står sterkt i miljøvernpolitikken og det er 
en nasjonal målsetting av minst mulig jordbruksjord beslaglegges og bygges ned.  

Lov om jord (Jordloven) skal sikre at arealressurene forvaltes miljøforsvarlig og bl.a. ta hensyn til vern 
av jordsmonnet som produksjonsfaktor, og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, 
helse og trivsel for mennekser, dyr og planter. I tillegg stiller loven krav om miljøforsvarlig drift av 
jordbruksareal bl.a. med sikte på å hindre erosjon.  

Lov om skogbruk (Skogbruksloven) skal sikre en bærekraftig forvaltning av skogressursene, sikre det 
biologiske mangfoldet, landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen. I tillegg gir den hjemmel til 
å nekte eller stille vilkår til planting, grøfting, vegbygging mm for å hindre forurensning av 
vannforekomster.  

Akvakulturnæringen reguleres gjennom akvakulturloven og akvakulturdriftsforskriften som skal 
fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig 
utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten. Det er også et nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- 
og ørretoppdrett på høring (Stortingsmelding 16) med produksjonsområder i oppdrett som er et 
sentralt tema i denne konsekvensutredningen.  

Ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, sikres 
gjennom deltakerloven og en rekke forskrifter for utøvelse av fiske. Formålet med deltakerloven er å 
øke lønnsomheten og verdiskapingen i fiskerinæringen og gjennom dette trygge bosetting og 
arbeidsplasser i kystdistriktene. Videre skal loven legge til rette for at høstingen av de marine ressurser 
fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. 
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Drikkevannsforskriften (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) omfatter alt drikkevann og skal 
sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder sikre 
at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig 
betryggende. Viktige drikkevannsparametre er innhold av mikroorganismer (bakterier og virus) og 
organisk materiale. I tillegg er det krav til partikkelinnhold og nitrogen i forskriften.   
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3. Metode 

3.1  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. 

Det ble gjennomført befaringer i området 16.3.2016.  

 

3.2  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). 

 

3.3  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. Influensområdet utgjør 

undersøkelsesområdet og vil variere fra tema til tema. Influensområdet for tema naturressurser 

defineres på bakgrunn av hvor tiltaket forventes å gi et omfang – dvs. hovedsakelig arealbeslag på 

land og påvirkning av vannkvalitet/strømningsmønster, og ferdselsmønster for skipstrafikk som har 

innvirkning på fiskeri og havbruksressursene.  

 

3.4  Registreringskategorier og delområder 
Temaet består av følgende registreringskategorier, jf. Hb V712:  

 Jordbruk 

 Skogbruk 

 Georessurser (bergarter og løsmasser) 

 Vannressurser 

 Fiskeri/havbruksressurser – dvs. uttak av fiskeressurser. Viktige gyte- og oppvekstområder for 
fisk i vassdrag er vurdert i temautredning naturmangfold og inkluderes ikke her. Viktige gyte- 
og oppvekstområder i sjø er inkludert her.  
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 Områder med kystvann – dvs. egnethet til fiske/fiskeoppdrett 

For registreringskategori utmark, er det gjort en grov vurdering utfra tilgjengelig kartverk. Reindrift er 
ikke aktuell kategori.  

For jordbruk og skogbruk er områdene delt inn etter sammenhengende områder med fulldyrka 
jord/overflatedyrka jord/innmarksbeite og skog. Andre ressurser er inndelt etter forekomst. 

Det vises for øvrig til verdikart – naturressurser.  

 

3.5  Kriterier for verdi 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten til stor verdi, se Figur 3-1. 

 

Figur 3-1. Skala for verdivurdering 

Kriteriene for vurdering av delområdenes verdi for tema naturessurser er gjengitt i Tabell 3-1. Alle 

verdisatte områder er beskrevet og verdivurderingen begrunnet. Alle beskrevne delområder kan 

finnes igjen på verdikartet. 

Tabell 3-1. Kriterier for verdisetting av naturressurser etter v712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder Innmarksbeite eller 
overflatedyrket jord som 
ikke er dyrkbart  

Fulldyrket/overflatedyrket/ 
innmarksbeite som er dyrkbart 
men som har mindre god 
jordkvalitet eller liten størrelse 
(≤15 daa) 

Fulldyrket 
jord/overflatedyrket/innmarksb
eite som er dyrkbart og har god 
til svært god jordkvalitet og er 
≥ 15 daa 

Skogbruksområder Skogarealer med lav 
bonitet og skogarealer 
med middels bonitet og 
vanskelig driftsforhold 

Skogarealer med middels bonitet 
og gode driftsforhold og 
skogarealer med høy bonitet og 
vanlige driftsforhold 

Skogarealer med høy bonitet og 
gode driftsforhold 

Områder med 
overflatevann/ 
grunnvann 

Vannressurser som har 
dårlig kvalitet eller liten 
kapasitet. Vannressurser 
som er egnet til 
energiformål.  

Vannressurser med middels til 
god kvalitet og kapasitet til flere 
husholdninger/gårder. 
Vannressurser som er godt egnet 
til energiformål. 

Vannressurser med meget god 
kvalitet, stor kapasitet og som 
det er mangel på i området. 
Vannressurser av nasjonal 
interesse til energiformål. 

Områder for 
fiske/havbruk 

Lavproduktive fangst- 
eller tareområder 

Middels produktive fangst- eller 
tareområder, viktige gyte- og 
oppvekstområder. * 

Store, høyproduktive fangst- 
eller tareområder. Svært viktige 
gyte/oppvekstområder* 

Områder med 
bergarter/malmer og 
løsmasser 

Små forekomster av 
egnede bergarter/malmer 
og nyttbare løsmasser 
som er vanlig 
forekommende, større 
forekomster av løsmasser 
av dårlig kvalitet. 

Større forekomster av 
bergarter/malmer og løsmasser 
som er vanlig forekommende og 
godt egnet til mineralutnyttelse 
(bergarter) eller meget godt egnet 
til byggeråstoff (løsmasser). 

Store/rike forekomster av 
bergarter/malmer og løsmasser 
som er av nasjonal interesse 

Områder med 
overflatevann/grunn
vann 

Vannressurser som har 
dårlig kvalitet eller liten 
kapasitet. Vannressurser 
som er egnet til 
energiformål.  

Vannressurser med middels til 
god kvalitet og kapasitet til flere 
husholdninger/gårder. 
Vannressurser som er godt egnet 
til energiformål. 

Vannressurser med meget god 
kvalitet, stor kapasitet og som 
det er mangel på i omårdet. 
Vannressurser av nasjonal 
interesse til energiformål. 

Områder med 
kystvann 

Vannressurser som er 
egnet til fiske eller 
fiskeoppdrett 

Vannressurser som er meget godt 
egnet til fiske eller fiskeoppdrett 

Vannressurser som er nasjonalt 
viktige for fiske eller 
fiskeoppdrett 

*Viktige gyte- og oppvekstområder i vassdrag er inkludert i deltema naturmangfold.  
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3.6  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 3-2. 

 

Figur 3-2. Linjalfigur som viser skala for omfang(øverst). Veiledende hejelpetekst for omfangsvurderinger på pila nederst. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av 
delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. Når det gjelder 
omfangsvurdering av naturressurser, vil arealbeslag være det viktigste kriteriet å vurdere. Arealbeslag 
er vurdert utfra modell og tegninger av tiltaket. 

 

3.7  Kriterier for konsekvens 
 

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0. Konsekvens for et 

miljø/område framkommer ved å sammenholde verdi og omfang i h.h.t. ”konsekvensvifta” (jfr. Figur 

3-3. Konsekvensvifte, jf håndbok V712 (t.v), de ulike kategoriene for konsekvens med symbol- og 

fargebruk i h.h.t. håndbok V712 (t.h). 

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/meget stor…” (Figur 3-3. Konsekvensvifte, jf håndbok V712 (t.v), de ulike kategoriene for 

konsekvens med symbol- og fargebruk i h.h.t. håndbok V712 (t.h). 

For hvert tema vurderes konsekvenser for hvert delområde.  

Antall berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til 

grunn for vurderingen av konsekvens. For mer veiledning vises til håndbok V712. 
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Figur 3-3. Konsekvensvifte, jf håndbok V712 (t.v), de ulike kategoriene for konsekvens med symbol- og fargebruk i h.h.t. 
håndbok V712 (t.h). 

 

3.8  Kunnskapskilder 
Vurderingen av naturressurstema er basert på nettbaserte karttjenester (Kilden fra NIBIO (tidligere 

Skog og Landskap); jord- og skogressurser og NGU; bergrunn-, løsmasser- og grunnvannsressurser, 

samt opplysninger fra fiseridirektoratets databaser over fiskeriaktivitet, oppdrettslokaliteter, 

tareforekomster, rekefelt og gyte og oppvekstområder for fisk Fylkesmannen, lakseregisteret, 

Mattilsynet, Fiskeridirektoratets kartverktøy og databaser.  

Informasjon om fiskeri og havbruk er hentet fra fiskeridirektoratet sine karttjenester med 

underliggende databaser, samt intervjuer med Fiskarlaget i Sogn og Fjordane. Data blir samlet inn av 

Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju med i hovedsak fiskere. Datasettet til 

Fiskeridirektoratet er under utarbeiding og ikke komplett, der nye data blir lagt til etterhvert som de 

er registrert og kvalitetssikret. Lokaliteter for oppdrett er tatt med, der aktive lokaliteter er gitt større 

vekt i verdisettingen enn godkjente lokaliteter som ikke er i bruk. Informasjon om produktiviteten til 

tareområder baserer seg på telefonintervju med fiskeridirektoratet. Endringer for skipstrafikk 

reduserer risiko for ulykker som kan gå ut over fiskeriressurser.  
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4. Overordnede trekk 

4.1  Generell beskrivelse 

4.1.1  Geologi og løsmasser 
Det er hovedsakelig diorittisk til granittisk gneis og øyegneis i området – se Figur 4-1. Strek på kartet 

innerst i Moldefjorden viser forkastning.  

 

Figur 4-1. Berggrunnkart over området 1:250 000. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

Figur 4-2 viser løsmassekart over samme området. Det er hovedsakelig skrint løsmassedekke med 

noe tykkere morene innerst i Moldefjorden og Kjødepollen hvor tunnelinnslagene blir. Innerst i 

Moldefjorden er det også noe brelelvmateriale. Dette er imidlertid utenfor planområdet. Figur 4-3 

viser grus og pukkressurser ved tunnelinnslaget i Moldefjorden og Kjødepollen. Dette kartet er 

avledet fra løsmassekartet, men viser usikker avgrensning av grusressurser i Kjødepollen. Det er i dag 

landbruk og hovedsakelig beite i det meste av området merket av som usikker grusforekomst. Det er 

ikke foretatt noe annet enn en befaring i området, men deler av området fremsto som relativt vått – 

noe som tyder på finere masser enn grus.  

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
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Figur 4-2. Løsmassekart over området 1:250 000. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

Figur 4-3. Kart over grus- og pukkressurser. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/ 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/
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4.1.2  Jord- og skogbruksressurser 
Figur 4-4 og Figur 4-5 viser jord- og skogbruksressursene i hhv området langs Moldefjorden og 

Kjødepollen. Det er en blanding av fulldyrka arealer og innmarksbeite – med noe mer fulldyrka i 

Kjødepollen enn i Moldefjorden. Deler av området som er merket som fulldyrka i Moldefjorden, ble 

brukt som innmarksbeite på befaringsdatoen. Når det gjelder skogressurser, er det dette merket av 

som høy til svært høy bonitet og hovedsakelig løvskog.  

 

Figur 4-4. Kart over jord og skogressursene i berørte områder mot Moldefjorden. Kilde: Kilden 

(www.nibio.no). Lysgul farge viser innmarksbeite og sterkere gul farge viser fulldyrka areal. For 

skogressurser er det merket av løvskog med særs høy bonitet (mørk grønn farge) og høy bonitet 

(lysere grønn farge).    

 

Figur 4-5. Kart over jord og skogressursene i berørte områder mot Moldefjorden. Kilde: Kilden 

(www.nibio.no). Lysgul farge viser innmarksbeite og sterkere gul farge viser fulldyrka areal. For 

skogressurser er det merket av løvskog med særs høy bonitet (mørk grønn farge) og høy bonitet 

(lysere grønn farge).    

http://www.nibio.no/
http://www.nibio.no/
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4.1.3  Vannressurser 
Figur 4-6 viser kart over registrerte grunnvannbrønner og grunnvannspotensiale i planområdet. Det 

er usikkerhet knyttet til antall og plassering av grunnvannsbrønner (hentet fra en nasjonal database – 

GRENADA). Det er ingen registrerte grunnvannsbrønner som blir berørte i Moldefjorden, mens det er 

flere som blir berørt i området rundt Kjødepollen. Figuren under viser også begrenset med 

grunnvannspotensial (lys blå farge) innenfor planområdet både rundt Moldefjorden og langs 

Kjødepollen.  

 

Figur 4-6. Kart over registrerte, berørte grunnvannsbrønner (gule sirkler=løsmassebrønner, blå 
sirkler=fjellbrønner), samt grunnvannspotensiale (blå skravering). Mellomblå farge viser antatt 
betydelig grunnvannsressurs (innerst i Moldefjorden) og lysere blå farge viser begrenset 
grunnvannspotensiale  (www.ngu.no; Grenada).  

4.1.4  Fiske og havbruk 
Områder som er registrert i kategorien fiskeri, er områder hvor det drives eller har vært drevet 

kommersielt fiske, og som kan påregnes brukt i fremtiden. For fiskeri skilles det mellom aktivt og 

passivt redskap. Aktivt redskap er for eksempel snurrevad, snurpenot eller reketrål, mens passivt er 

garn, teine og line. Rekefelt er områder hvor det drives med reketrål. En låssettingsplass er definert 

som en plass nær strandlinjen, hvor topografiske og hydrografiske forhold er slik at et notsteng kan 

låssettes, dvs. fisken kan oppbevares i noten/innhengningen til den er klar for omsetning.  

http://www.ngu.no/
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Økosystempåvirkninger er blitt belyst under tema naturmangfold, men under tema naturressurser er 

gyteområder og beiteområder, som er grunnlaget for fisk som naturressurs, hovedfokus for tema. 

Gyteområder og beiteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionskontor basert på intervju 

av i hovedsak fiskere. For å bli registrert som gyteområde har fiskerne rapportert å ha fått fisk med 

rennende rogn eller beskriver områder hvor det ved visuell observasjon er registrert fiskerogn på 

havbunnen (for eksempel silderogn). Beiteområde er å forstå som et område hvor det fangstes 

voksen fisk. Dette er definerte områder hvor tettheten er større enn i andre områder. Et 

oppvekstområde er å forstå som et beiteområde som benyttes av yngel/småfisk. Dette er avgrensede 

områder hvor tettheten av yngel er større enn i andre områder.  

 

Figur 4-7 Kart over fiskeri og havbruksressurser ved tiltaksområdet og influensområdet 
(Fiskeridirektoratets karttjeneste) 

4.1.5  Områder med kystvann 
Dette utredningstema omfatter nåværende og fremtidig bruk av kystvann som ressurs i oppdrett. 

Området rundt Stadlandet har en lang historie med oppdrett og vekstpotensialet i oppdrett for 

området er begrenset siden de fleste aktuelle områder allerede er utnyttet. Tema kystvann som 

ressurs for oppdrett er derfor slått sammen med deltema fiskeri og havbruk.  
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4.2  Influensområde 
Stad Skipstunnel vil påvirke fiskeri, havbruk og kystvann på flere måter. I anleggsperioden kan det 

forventes store påvirkninger i Moldefjorden og Kjødepollen, med avtagende påvirkning med avstand 

til anleggsområdet. I driftsfasen vil tunnelen binde sammen to fjorder som har vært isolert og gi 

vannutskifting mellom disse. Tunnelen vil også endre ferdselsmønster for skipstrafikk. 

Influensområdet for tema naturressurser og vannkvalitet i sjø er avgrenset til fjordene rundt 

Stadlandet (Figur 4-7). 

For tema fiskeri, havbruk og kystvann er influensområdet avgrenset til kysten rundt Stadlandet fra 

Skongsneset i sør til Kvamsøya i nord og fjordområdene innenfor disse. Et så stort influensområde vil 

synliggjøre tenkelige konsekvenser av Stad Skipstunnel for fiskeri og havbruk både når det gjelder 

vannutveksling mellom fjordene, endringer i havstrømmer, smittebarrierer og trafikkmønster – alle 

faktorer som kan påvirke dette tema.  
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5. Registreringer – verdivurderinger 

5.1  Registreringer 
Det ble gjennomført befaring med oversiktskartlegging av naturressurser 15-16 mars 2016. Bilder vist 

under er tatt fra befaringen.  

 

Figur 5-1. Moldefjorden med mulig tunnelportal i fjellsiden midt i bildet. Foto: Asplan Viak.  
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Figur 5-2. Moldefjorden med mulig tunnelportal til venstre  - noe utenfor bildet. Til høyre vises dyrka mark som på Kilden er 
markert som fulldyrka. På bildet ser det ut som om dette brukes til innmarksbeite  - Berrestad (J1). Foto: Foto: Asplan Viak. 

 

Figur 5-3. Moldefjorden med mulig tunnelportal til høyre - noe utenfor bildet. Til høyre vises innmarksbeite ved Eide (J2). 
Foto: Foto: Asplan Viak. 
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Figur 5-4. Moldefjorden i vannkanten ved mulig tunnelportal. Bildet viser innmarksbeite ved Eide (J2). Foto: Foto: Asplan 
Viak. 

 

Figur 5-5. Moldefjorden i vannkanten ved mulig tunnelportal. Bildet viser skogsområde (S1) og innmarksbeite ved Eide (J2). 
Foto: Foto: Asplan Viak. 
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Figur 5-6. Nordre del av Kjødepollen som ligger innenfor planområdet. Til venstre i bildet ligger fulldyrka område nedenfor 
Teigen (J3) og midt i bildet og til høyre ligger innmarksbeite nedenfor Lille Kjøde (J5). Foto: Foto: Asplan Viak. 

 

Figur 5-7. Innmarksbeite nedenfor Lille Kjøde (J5) var relativt vått på befaringsdagen. Foto: Foto: Asplan Viak.  
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5.2  Verdisatte delområder for naturressurser på land 
Tabell 5-1 gir oversikt over verdisatte delområder. Det er ikke jordsmonnskartlagt i området, det har 

derfor ikke vært mulig å hente ut informasjon om jordkvalitet. Verdibegrunnelse er foretatt utfra 

tilgjengelig kartinformasjon om type jordbruksområde, løsmassetype og vurderinger foretatt under 

befaring.  

Da det for grunnvann er begrenset grunnvannspotensiale (Figur 4-6), blir ikke dette verdivurdert i 

tabellen under. Det er flere grunnvannsbrønner i området. Det forutsettes at grunnvannsbrønner 

som ligger innenfor tiltaksområdet, blir erstattet. Grunnvannsbrønner som antas å bli berørt 

forutsettes kartlegging av kvalitet og kvantitet i brønn før anleggsstart. Brønner som påvirkes skal 

erstattes. Dette er standard prosedyre ved gjennomføring av større offentlige tiltak.  

Eventuelle endringer i grunnvannsnivået i området over tunnelen (i anleggsfasen) skal utredes under 

dette tema. Skumdalsvannet med tilførselsmyrer – et lite vann som ligger nord for over tunnelen, er 

derfor verdisatt i tabellen under. 

Det er 3 alternativer for deponering av masser: 

1. Borttransport av alle tunnelmassene for bruk til utfylling og landvinning: Utfylling i sjø på en 

rekke områder utenfor planområdet, samt foran hver tunnelportal som skal brukes til 

riggområde.  

2. Midlertidig massedeponi utenfor portalområdet i Moldefjorden og Kjødepollen. Deler av 

deponiet vil bli permanent (under ca 8 m sjødybde) 

3. Permanent massedeponi – dypvannsdeponi i Moldefjorden 

Ingen av disse deponiene er planlagt på land, og vil derfor bare bli verdivurdert i kap. 5.3 Verdisatte 

delområder for naturressurser i sjø. Det er derfor ikke relevant å liste opp alternativ som 

delområdene berøres av; alle delområder berøres av tunnelen. Evt. infrastruktur til massedeponier 

som kan påvirke naturressurser på land, er ikke planlagt pr nå.  

Se for øvrig verdikart for jordbruk og skog samt grus- og vannressurser i vedlegg, samt i figurer under.   

Tabell 5-1. Verdisatte områder 

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Lokalisering 

Jordbruk 

J1 Berstad Deler er markert som 
fulldyrka jord i Kilden, men 
benyttes som 
innmarksbeite på 
befaringstidspunkt. 
Markert som dyrkbart i 
Kilden. Relativt lite, men 
sammenhengende 
jordstykke, noe stein i 
overflaten. Område 
innenfor planområdet 
mindre 16 dekar. Størrelse 
på området, stein i 
overflaten og jordkvalitet 
årsak til liten- middels 

 
        ▲ 

Moldefjorden: 
Tunnelåpning, 
nordlige del blir 
berørt av selve 
åpningen. 
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verdi. Også mindre 
områder med 
innmarksbeite på to sider 
av vegen. 

J2 Eide Markert som innmarksbeite 
i Kilden. Deler av tidligere 
innmarksbeite er 
plantefelt. Deler i nord 
fulldyrka engareal med 
slått. Området innenfor 
planområdet 22 dekar. 
Størrelse på området og 
jordkvalitet årsak til liten-
middels verdi.  

 
         ▲ 

Moldefjorden: 
Tunnelåpning, 
sørlige del blir 
berørt av selve 
åpningen. 

J3 Kjøde-Teigen Fulldyrka areal i område 
hvor avsatt tykk morene. 
Flere jorder vurdert under 
ett. Området innenfor 
planområde er 26 dekar. 
Vurderes som middels 
verdi da jordkvalitet 
vurderes som middels.  

 
             ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, 
nordlige del blir 
berørt av selve 
åpningen. 

J4 Kjøde Fulldyrka areal i område 
hvor avsatt tykk morene. 
Flere jorder vurdert under 
ett. Området innenfor 
planområde er kun 2 dekar, 
arealet totalt 22 dekar. 
Vurderes som middels 
verdi da jordkvalitet 
vurderes som middels. 

 
              ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, men 
blir ikke direkte 
berørt. 

J5 Lille Kjøde Innmarksbeite hvor nedre 
del var relativt vått på 
befaringsdagen. Deler av 
området er i ferd med å gro 
igjen. Hele arealet brukes 
neppe som beite. Arealet er 
totalt på 70 dekar, hvor 
hele området ligger 
innenfor planområdet. 
Vurderes som liten-middels 
verdi pga skrinn jord, 
jordkvalitet og dårlig 
vannhusholdning nederst.    

 
        ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, 
sørlige del blir 
berørt av selve 
åpningen. 

J6 Teigen sør Arealet merket som 
fulldyrket i Kilden, men 
flyfoto viser at området er i 
ferd med å gro igjen. 
Uttrekk fra andre kartdata 
(AR5) viser innmarksbeite. 
Brukes enten som beite 

 
        ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, men 
blir ikke direkte 
berørt. 
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eller er tatt ut av 
produksjon. Mindre, 
fragmentert areal på 11 
dekar årsak til 
verdivurderingen (liten-
middels). Hele arealet 
innenfor planområdet. 

J7 Lille Kjøde 
nordvest 

Mindre innmarksbeite på 6 
dekar av variabel kvalitet 
som er i ferd med å gro 
igjen. Liten-middels verdi. 

 
        ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, men 
blir ikke direkte 
berørt. 

J8 Teigen nord Innmarksbeite liggende i 
bratt terreng. Flyfoto viser 
at store deler av områder 
er i ferd med å gro igjen. 
Uvisst om deler av  
området er i bruk som 
beite. Arealet er på 14 
dekar, hvorav 9 dekar 
innenfor planområdet.  
Liten-middels verdi. 

 
        ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, men 
blir ikke direkte 
berørt. 

J9 Lille Kjøde nord Dette arealet er vurdert 
som innmarksbeite i Kilden, 
men som fulldyrket i andre 
kartdata (AR5). Flere små, 
fragmenterte arealer  - 
totalt 11 dekar, 
sannsynligvis 
innmarksbeite begrunnelse 
for verdivurdering. 
Liten-middels verdi. 

 
        ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, men 
blir ikke direkte 
berørt. 
Tiltaksgrense 
tangerer områdets 
sørvestre hjørne.  

Skogbruk 

S1 Eidsstranda-
Ospenakken 

Blandingsskog av variabel 
bonitet og med vanskelige 
driftsforhold – det er til 
dels svært bratt i området. 
Området som blir mest 
berørt – nede ved sjøen er 
neppe drivverdig (løvskog). 
Liten verdi. 

 
     ▲ 

Moldefjorden: 
Tunnelåpning, 
nedre del av 
området mot sjøen 
blir berørt.  

S2 Lille Kjøde sør Lite område på 8 dekar 
merket som skog langs 
sjøen. Neppe drivverdig. 
Liten verdi. 

 
     ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, 
nedre del av 
området mot sjøen 
blir berørt. 

S3 Lille Kjøde øst Lite område på 19 dekar 
merket som skog langs 
sjøen. Neppe drivverdig. 
Liten verdi. 

 
     ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, 
nedre del av 
området mot sjøen 
blir berørt. 
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S4 Teigen nord Barskog av variabel bonitet 
og med variable 
driftsforhold – det er til 
dels bratt i området, men 
moderate driftsforhold. 
Liten-middels verdi.  

 
        ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, men 
blir ikke direkte 
berørt. 

Grusressurser og overflatevannsressurser  

G1 Kjøde Grusressurs med usikker 
avgrensning. Informasjon 
er avledet fra løsmassekart 
og det er usikkert hvorvidt 
dette er en grusressurs av 
betydning. Det nedre 
området fremsto som 
relativt vått på 
befaringsdagen, og i 
løsmassekartet er dette 
tegnet av som 
morenedekke. Begge deler 
tyder på at dette er 
løsmasser med mer finstoff 
enn at det er aktuelt å ta 
dette ut som grusressurs. 
Det er i dag landbruk og 
hovedsakelig beite i det 
meste av området merket 
av som usikker 
grusforekomst. Det er ikke 
foretatt noen nærmere 
undersøkelse av denne 
eventuelle ressursen. Liten 
verdi. 

 
    ▲ 

Kjødepollen: 
Tunnelåpning, 
nedre del av 
området mot sjøen 
blir berørt. 

O1 Skumdalsvatnet 
med 
tilførselsmyr 

Lite vann nord for og over 
skipstunnel. Drenerer ned i 
Moldefjorden. Ingen kjente 
ressursverdier. Liten verdi.  

 
    ▲ 

Ligger over 
tunnelen.  

 

Verdivurderingen av naturressurser er gjennomført i tråd med Hb V712, men enkelte områder er ved 

verdisetting av jordbruk og skogbruk nedskalert med følgende begrunnelse: 

 Fulldyrka arealer større enn 15 daa vurderes som MIDDELS VERDI da disse på tross av 

arealstørrelsen fremstår som fragmenterte med middels jordkvalitet.  

 Arealer med innmarksbeite og noen fulldyrka områder vurderes som LITEN-MIDDELS VERDI 

med samme begrunnelse som over. Deler av områdene i tillegg dårlig vannhusholdning og 

steinete i overflaten/skrinn jord.  

 Skogområder med blandingsskog og med liten til god/svært god bonitet og svært 

vanskelige/vanskelige driftsforhold vurderes til LITEN VERDI.  
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Figur 5-8. Kart som viser planområdet (svart stiplet strek), tiltaksområde (rød strek) og verdivurdering for tema for jordbruk, 
skogbruk og overflatevann - Moldefjorden. Gul farge=liten verdi, stripete oransje=liten-middels verdi og oransje=middels 
verdi. 
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Figur 5-9. Kart som viser planområdet (svart stiplet strek), tiltaksområde (rød strek) og verdivurdering for tema for jordbruk, 
skogbruk og overflatevann - Kjødepollen. Gul farge=liten verdi, stripete oransje=liten-middels verdi. 
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Figur 5-10. Kart som viser planområdet (svart stiplet strek), tiltaksområde (rød strek) og verdivurdering for tema grus og 

grunnvannsbrønner - Kjødepollen. Gul farge=liten verdi. 

5.3  Verdisatte delområder for naturressurser i sjø  
Områder som kan og vil bli påvirket av Stad Skipstunnel i anleggs og driftsfasen er vist i Tabell 5-2. 

Området rundt Stadlandet er svært produktivt og viktige områder for fiskeri og havbruk, noe som gir 

utslag i høy verdi. De indre fjordene er mindre viktig for naturressurser i sjø enn de ytre.  

Det er omfattende fiskeriaktivitet i områdene rundt Stadlandet, og omfanget øker med avstand fra 

tiltaksområdet og ut mot havgapet. Innenfor det definerte influensområdet er det også 

høyproduktive områder med stortare, gyte- og oppvekstområder for en rekke fiskearter, rekefelt og 

låssettingsplasser. Moldefjorden er også registret som en sterk tidevannsstrøm i Naturbase, en 

naturtype som ofte er viktig som yngel- og oppvekstområde for en rekke arter. 

Lakseoppdrettere ved Stadlandet har en del naturgitte fordeler fremfor mange andre områder langs 

kysten. Nærheten til havet gir god vannkvalitet, og relativt eksponerte oppdrettslokaliteter gir god 

vannutskifting. Dette sammen med svale somrer, milde vintrer og bidrag fra kyststrømmen og 

golfstrømmen, gir gunstig vannkvalitet og stabil vanntemperatur gjennom året. Det har tidligere vært 

et oppdrettsanlegg for laks i Moldefjorden, men dette måtte flytte pga. manglende 

resipientkapasitet og dårlig vannutskifting i fjorden. Både Moldefjorden og Kjødepollen er uegnet 

som områder for fiskeoppdrett etter dagens produksjonsmetoder pga. for dårlig vannutskifting. 

Sildegapet og ytre Vanylvsfjorden og Stadhavet er for eksponert mot havet til å være egnede 

akvakulturlokaliteter med dagens produksjonsmetoder. Se for øvrig verditabell, verdikart i vedlegg og 

figur under.  
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Tabell 5-2. Verdisatte delområder for naturressurser i sjø 

ID Navn 
delområde 

Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ 

Kystvann som ressurs, fiskeri og havbruk  

F1 Kjødepollen Registrert gyteområde for torsk 
og hestmakrell. Fiske etter sei, 
sild, brisling og makrell med 
aktiv redskap og torsk, lyr 
hummer, hyse og leppefisk med 
passiv redskap. Lite brukt til 
kommersielt fiske i nyere tid, 
ifølge SFF Fiskarlag. To 
låssettingsplasser. Lite egnet til 
akvakultur.  Gis middels verdi.  

 
             ▲ 

Anleggsfasen, 
driftsfasen og 
massedeponi 
alternativ 2 

F2 Indre 
Vanylvsfjorden 

Viktig område for kommersielt 
fiske etter en rekke arter. 
Betydelig fritidsfiske. Rekefelt, 
gyteområder for torsk og sild.  
Oppdrettslokaliteter for torsk 
og leppefisk/rognkjeks. 
Middels verdi grunnet stort 
mangfold i funksjon, 
kommersielt fiske og 
akvakultur. 

 
             ▲ 

Driftsfasen 
  

F3 Ytre 
Vanylvsfjorden 

Viktig fiskerikt område med 
gyteområder/oppvekstområder 
og fiskeri for en rekke arter. 
Rekefelt, høyproduktive 
områder for tare med 
høstingsfelt. Lakseoppdrett på 
to lokaliteter (2*5460 tonn 
mtb). Stor verdi grunnet stort 
mangfold i funksjon, 
kommersielt fiske og havbruk 
(nasjonalt viktig). 

 
                        ▲ 

Driftsfasen 

F4 Moldefjorden Relativt lite fiskeriaktivitet. 
Kommersielt fiske etter sild og 
leppefisk, samt en 
låssettingsplass. Registrert som 
sterk tidevannsområde, som 
ofte er viktige for en rekke 
kommersielle fiskearter. 
Stortare-områder i ytre deler. 
Uegnet område til akvakultur i 
sjø (mulig for 
settefiskproduksjon ved 
Berstadelva). Gis middels 
grunnet usikkerhet knyttet til 
tidevannsområdets funksjon for 
kommersielle fiskearter. 

 
             ▲ 

Driftsfasen, 
anleggsfasen og 
deponialternativ 
2 og 3.  
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F5 Barmen og 
Selje 

Viktig fiskeririkt område med 
gyteområder/oppvekstområder 
og fiskeri for en rekke arter. 
Store høyproduktive tarefelt.  
Rekefelt. Lakseoppdrett på en 
lokalitet (3900 tonn mtb). Stor 
verdi grunnet stort mangfold i 
funksjon for fiskeressurser, 
kommersielt fiske, tare og 
havbruk (nasjonalt viktig). 

 
                        ▲ 

Driftsfasen 
 

F6 Ytre Sildegapet Gyteområder 
/oppvekstområder for en rekke 
fiskearter. Betydelig fiskeri. 
Høyproduktive områder for 
tare med høstingsfelt.  
Rekefelt. Stor verdi grunnet rike 
områder for fiskeriressurser og 
kommersielt fiske. 

 
                        ▲ 

Driftsfasen 
 

 



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

52 
 

 

Figur 5-11. Kart som viser planområdet, influensområdet og verdivurdering for tema fiskeri, havbruk og kystvann. 
Oransje=middels verdi og rød=stor verdi.  

6. Omfang og konsekvens 

6.1  Kort om bakgrunnen for omfangsvurderingene 
Det er gjennomført en beregning av arealbeslag for naturressurser på land (jord, skog og 

georessurser). Arealbeslaget er beregnet utfra modell og plantegninger som viser tiltaket inklusiv 

skråningsutslag (fylling og skjæring) mot eksisterende terreng.   

Arealbeslaget og omfangsvurderingen er for naturressurser på land gjennomført pr delområde – se 

verditabell.  

Anleggstrafikk, deponering, partikkelavrenning og sprenging i sjø vil påvirke områdene i nærhet av 

tiltaket. Konsekvenser av anleggsperioden er beskrevet i kapittel 7.4 men siden anleggsperioden er 

beregnet til å vare i over fire år er dette vurdert som en konsekvens som kan gi varige virkninger for 

Kjødepollen og Moldefjorden.  



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

53 
 

Vannutskifting mellom to adskilte fjorder vil øke vanngjennomstrømning og vil påvirke stratifisering 

av vannsøylen, strømningsmønster og isdannelse. I de mer skjermede fjordområdene vil økt 

skipstrafikk kunne endre bølgemønster og gi mer forstyrrelser. 

Etter at tunnelen er åpnet vil dette gi endringer i vannkvalitet og hydrologi i Moldefjorden og 

Kjødspollen, siden åpningen vil gi vannutveksling mellom de to fjordene. Området rundt Stad er 

værhardt, og det er store havstrømmer som har effekt langt inn i fjordene. Endringer i hydrologi og 

vannkvalitet kan gi økologiske virkninger som kan påvirke fiskeriressursene. Effekten på hydrologi og 

vannkvalitet vil være størst nærmest selve tunnelen og avta med avstand fra tunnelen. Det samme 

gjelder for økologiske effekter som kan påvirke fiskeriressursene.  

Stadlandet er en effektiv smittebarriere for sykdommer og parasitter i oppdrett og tema 

smittespredning i oppdrett er utredet i egen rapport (DHI 2016). Fra Rogaland til Stad er det 

oppdrettslokaliteter langs hele kysten. Disse ligger så tett at det er vannkontakt mellom dem, og 

smitte fra sykdommer og parasitter kan spres mellom anleggene. Denne kjeden med vannkontakt blir 

brutt på Stad, der den eksponerte kysten gjør den uegnet for oppdrett, og kyststrømmen svinger 

vestover, ut fra kysten. Stad skipstunnel vil kunne svekke dette smittehinderet ved at vann fritt kan 

strømme mellom produksjonsområde vest og nordvest.  Vannkontakt i oppdrett er utredet i mange 

undersøkelser (eks Nilsen 2014) som danner grunnlaget for produksjonsområdene foreslått i 

Stortingsmelding 16 (under behandling). Målet med produksjonsområder i oppdrett er en enhetlig 

forvaltning innenfor området, der produksjon, vekst og begrensninger skal forvaltes etter 

miljøbelastningen aktiviteten gir produksjonsområdet. Miljøbelastning blir i stor grad vurdert ut fra 

tilstandsklassen til resipienten, og påvirkningen aktiviteten har på de ville lakse- og 

sjøørretstammene i nærområdet.  

Utredningen av smittespredning i oppdrett viser at det er liten risiko for direkte smitte, av både virus 

og lakselus mellom oppdrettsanleggene gjennom skipstunnelen (DHI, 2016). Undersøkelsene viser 

imidlertid at tunnelen kan gi økt smittepress av lakselus mot Åheimselva (konsekvenser for vill 

laksefisk blir utredet i egen temarapport for naturmangfold). Om denne økte miljøbelastningen 

oppdrett har på de ville lakse- og sjøørretbestandene vil slå ut i endret mulighet for vekst, er usikkert.  

Det er usikkert hvordan kjente gyte og yngelområder for kommersielt viktige fiskearter vil bli påvirket 

av endrede strømningsforhold i fjordene, som følge av tunnelen. Endringer i strømningsforhold er 

utredet av DHI, men de økologiske ringvirkningene dette kan gi, er vanskelig å forutsi.  

Stad Skipstunnel er et tiltak som vil endre trafikkmønsteret for båter og skip som går langs kysten og 

ringvirkningene av dette kan være store for fiskeri og havbruk. For fiskeri ved at det øker 

aksjonsradiusen til mindre båter som har vært hindret i å gå forbi Stad i dårlig vær. Tunnelen vil også 

kunne redusere faren for ulykker som kan ha miljøvirkninger som kan påvirke naturressursene. For 

havbruk vil tunnelen gi redusert transporttid og økt leveringssikkerhet for levendetransport av fisk 

fra oppdrettslokaliteter til slakterier. Det er per i dag ikke tillat med utveksling av produksjonsutstyr i 

oppdrett, sør og nord for Stad pga. smittehygieniske hensyn. Dette vil trolig heller ikke være tillat i 

fremtiden, selv om tunnelen gjør det enklere. Moldefjorden og Kjødepollen vil naturligvis få mye mer 

skipstrafikk enn i dag.  
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6.2  Omfangs- og konsekvensvurdering 
Tabellen under beskriver beslagleggelse og fragmentering eller annen påvirkning av jordbruk (merket J), skogbruk (merket S) og grusressurs (merket G) som 

følge av tiltaket. I tillegg er det beskrevet sannsynlig påvirkning på overflatevann/myrområder over tunnelen (merket O), samt jordbruksområder som kan 

tenkes å bli berørt av endret grunnvannsnivå som følge av tiltaket. Områder som er beskrevet i verdivurderingen og således er innenfor planområdet, men 

som ikke blir berørt, er ikke beskrevet i tabellen under. Områder som ikke er berørt er J4, J7 og S2. I tillegg er fiskeriressurser beskrevet i tabellen (merket F).  

Tabell 6-1. Omfangs og konsekvensvurdering 

Delområde, ID, Navn Tunnelportal og alternativ 1 Tunnelportal og alternativ 2 Tunnelportal og alternativ 3 

Område J1, Berstad Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Moldefjorden vil 
beslaglegge 5 av 16 dekar av 
jordbruksareal J1 innenfor planområdet. 
Total størrelse på J1 er 51 dekar fordelt 
på flere grunneiere. Det vil være den 
nordre delen som går tapt. Den søndre 
delen vil kunne dyrkes som før tiltaket, 
mens den nordre delen blir mer 
fragmentert. 

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

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

Område J2, Eide  Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Moldefjorden vil 
beslaglegge 15 av 22 dekar av 
jordbruksareal J2 innenfor planområdet. 
Total størrelse på J2 er 78 dekar fordelt 
på flere grunneiere. Det vil være den 
søndre delen som går tapt. Den nordre 

Samme som alternativ 1 Samme 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
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delen vil kunne dyrkes som før tiltaket, 
mens den søndre delen mot sjøen blir 
mer fragmentert, mulig for lite å dyrke.  

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

Område J3, Kjøde-
Teigen 

Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil 
beslaglegge 16 av 36 dekar av 
jordbruksareal J3 innenfor planområdet. 
Total størrelse på J3 er 41 dekar. Det vil 
være den nordre delen, samt strandlinja 
som går tapt. Den søndre delen vil kunne 
dyrkes som før tiltaket, mens deler av 
området mot sjøen blir mer fragmentert, 
mulig for lite å dyrke.  

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

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

Område J5, Lille 
Kjøde 

Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil 
beslaglegge 24 av 70 dekar av J5 innenfor 
planområdet. Hele jordbruksarealet ligger 
innenfor planområdet. Det vil være den 
søndre delen langs vannet som går tapt. 

Samme som alternativ 1 Samme 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

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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En del av dette vil være tilførselsveg til 
anlegget. Den nordre delen vil kunne 
dyrkes som før tiltaket, men arealet blir 
vesentlig redusert. Lite fragmentering.  

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

Område J6, Teigen 
sør 

Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette jordbruksarealet, men 
arealet ligger like vest for tunnelen og 
tunnelportalen. Det er derfor knyttet 
usikkerhet til om grunnvannsnivået kan 
synke på dette området som følge av 
tunnelen og dermed redusere 
produktiviteten på arealet. Området 
ligger imidlertid i en bratt helling med 
mating av avrenningsvann/sig av 
grunnvann fra ovenforliggende arealer, 
noe som tilsier at tiltaket ikke vil påvirke i 
noe særlig negativ retning.  

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

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

Område J8, Teigen 
nord 

Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 

Samme som alternativ 1 Samme 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

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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beslaglegge dette innmarksbeite, men 
beitet blir liggende rett over tunnelen og 
tunnelportalen. Det vil være noe over 10 
m med fjell fra topp tunnel til høyden 
som beiteområdet ligger på. Det er derfor 
usikkerhet knyttet til om 
grunnvannsnivået i området over 
tunnelen i dette området kan synke, noe 
som kan påvirke vegetasjonen og beitet i 
negativ retning ved at produktiviteten i 
beitet går ned. Området ligger imidlertid i 
en bratt helling med avrenning/sig av 
grunnvann fra ovenforliggende arealer, 
noe som tilsier at tiltaket ikke vil påvirke i 
noe særlig negativ retning. Det er usikkert 
om beitet er i bruk i dag.  

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

Område J9, Lille 
Kjøde nord 

Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette jordbruksarealet, men 
arealet ligger like øst for tunnelen og 
tunnelportalen. Det er derfor knyttet 
usikkerhet til om grunnvannsnivået kan 
synke på dette området som følge av 
tunnelen. Området ligger imidlertid i en 
bratt helling med mating av 
avrenningsvann/sig av grunnvann fra 
ovenforliggende arealer, noe som tilsier 

Samme som alternativ 1 Samme 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
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at tiltaket ikke vil påvirke i noe særlig 
negativ retning.  

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

S1, Eidsstranda-
Ospenakken 

Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Moldefjorden vil 
beslaglegge 55 av 138 dekar av 
skogsområde S1 innenfor planområdet. 
Total størrelse på S1 er 627 dekar. Det vil 
være den søndre delen ned mot 
strandsona som går tapt. Neppe 
drivverdig skog i området.  

 
                               ▲ 
 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Intet til liten negativ (0/-) 

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

S3, Lille Kjøde øst Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil 
beslaglegge 1 av 19 dekar av 
skogsområde S3. Hele området er på 41 
dekar.   

 
                                 ▲ 
 

Samme som alternativ 1 Samme 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

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

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: Liten 
Konsekvens: Intet (0) 

S4, Teigen nord Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil ikke 
beslaglegge dette skogsområde, men 
området blir liggende rett over tunnelen 
og tunnelportalen. Det vil være 10 m og 
mer med fjell fra topp tunnel til høyden 
som området ligger på. Det er derfor 
usikkerhet knyttet til om 
grunnvannsnivået i området over 
tunnelen i dette området kan synke, noe 
som kan påvirke skogsområdet negativt. 
Området ligger imidlertid i en bratt 
helling med avrenning/sig av grunnvann 
fra ovenforliggende arealer, noe som 
tilsier at tiltaket ikke vil påvirke i noe 
særlig negativ retning.  

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

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

G 1, Kjøde Kort beskrivelse av omfang: 
Tunellportalen ved Kjødepollen vil 
beslaglegge 42 dekar av 45 dekar av 
grusressursen G1 innenfor planområdet. 
Total utbredelse av denne grusressursen 
er 217 dekar. Det er jordbruk i hele 
området hvor ressursen ligger, og det er 
usikker kvalitet på ressursen (se 
verdivurdering). Det er dermed svært 

Samme som alternativ 1 Samme 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
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usikker utnyttelsespotensiale for denne 
ressursen.   

 
                          ▲ 
 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

O1, Skumdalsvannet 
med tilførselsmyrer 

Kort beskrivelse av omfang:  
Området ligger like nord for og over 
tunnelen. Det er godt over 100 m fra 
topp fjelltunnel og opp til høyden som 
vannet ligger på. Det er ifølge 
kvartærgeologisk kart tykk morene i 
området der tilførselsmyra og vannet 
ligger. Lokaliseringen av vann og myr 
tyder på tette masser i området der de 
ligger. Dette sammen med at det er 
mating av avrenningsvann fra 
ovenforliggende arealer, samt at 
grunnvannsnivået i området hovedsakelig 
er nedbørsstyrt, gjør at det ikke er 
sannsynlig at bygging av tunnelen vil føre 
til vesentlig nedtapping av vannet og 
myra. Fjelltunnelen vil imidlertid ikke 
tettes, så det er en viss sannsynlighet for 
at noe vann kan drenere ned i tunnelen i 
tørre perioder.  
 

 
                    ▲ 

Samme som alternativ 1 Samme 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

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: Liten 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

F1, Kjødepollen Kort beskrivelse av omfang: Negative 
virkninger i anleggsfasen, knyttet til 
avrenning og anleggsaktivitet. I 
driftsfasen vil tunnelen vil endre 
vannutskifting mellom Moldefjorden og 
Kjødepollen som kan påvirke yngel og 
oppvekstområder for fisk. Beslaglegger 
ikke låssettingsplasser, men økt 
skipstrafikk reduserer tilgjengelighet for 
fiskerier til å bruke områdene. Kortere 
reiserute for fiskefartøy fra sør for Stad. 
Middels negativt omfang grunnet 
usikkerhet knyttet til yngelområder for 
fisk i driftsfasen og negative virkninger i 
anleggsfasen.  

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

Samme som alternativ 1, men midlertidige 
deponier vil i praksis forlenge perioden med 
anleggsvirksomhet og vil kunne gi negative 
virkninger.  

Samme som alternativ 1. 

F2, Indre 
Vanylvsfjorden 

Driftsfasen påvirker skipstrafikk. Økt 
tilgjengelighet for fiskeri (fra sør for Stad). 
Ingen virkninger i anleggsfasen.

 
                                 ▲ 
 
Verdi: Middels 

Samme som alternativ 1 Samme 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

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



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

62 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

F3, Ytre 
Vanylvsfjorden 

Svekking av nasjonalt viktig smittehinder 
og gir økt smittespredningsrisiko i 
oppdrett. Økt tilgjengelighet til områder 
for fiskeri for mindre fartøy fra sør for 
Stad. Endringer for skipstrafikk og 
reduserer risiko for ulykker som kan gå ut 
over fiskeriressurser. Ingen virkninger i 
anleggsfasen.  Middels til stor negativ 
omfang grunnet usikkerhet knyttet til 
økning i smittepress av lakselus mot ville 
laksestammer, og videre konsekvenser 
for oppdrettsnæringen dette kan gi. 

.  
             ▲ 
Verdi: Stor  
Konsekvens: Stor negativ (---) 

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

F4, Moldefjorden Tunnelen vil endre vannutskifting mellom 
Moldefjorden og Kjødepollen som kan 
påvirke yngel og oppvekstområder for 
fisk. Det er usikkerhet til hvilke effekter 
dette kan gi. Beslaglegger ikke 
låssettingsplasser. Økt skipstrafikk 
reduserer tilgjengelighet for fiskerier til å 
bruke områdene, men øker 
tilgjengeligheten for fartøy nord for Stad. 
Negative virkninger i anleggsfasen 

 
                          ▲ 
Verdi: Middels 

Midlertidige deponier i sjø vil gi 
anleggsvirksomhet og negative virkninger 
knyttet til partikkelspredning ved håndtering 
av masser. I driftsfasen til tunnelen vil det 
være sterke strømmer i de indre fjordene som 
kan spre finstoff over store områder. 
Omfanget av massehåndtering er usikker. For 
øvrig lik vurdering som alternativ 1.

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

Dypvannsområdene i Moldefjorden er 
per i dag oksygenfri/fattige og ikke 
egnet til fiskeri. Dypvannsdeponier her 
vil ikke gi store endringer i forhold til 
dagens situasjon på dette tema. 
Omfangsvurderingen blir derfor lik som 
for alternativ 1.  
 

 
                   ▲ 
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

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

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

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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Konsekvens: Middels negativ (--) 

F5, Barmen og Selje Marginale endringer for skipstrafikk, men 
noe av trafikken vil gå nærmere land og 
mulig brønnbåttrafikken vil gå tettere på 
oppdrettslokaliteter. Økt tilgjengelighet 
for fiskeri (fra nord for Stad). Liten risiko 
for at smittepresset i oppdrett vil endres 
for disse lokalitetene. Ingen virkninger i 
anleggsfasen.  

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

Samme som alternativ 1 Samme som alternativ 1 

F6, Sildegapet  Økt tilgjengelighet til områder for fiskeri 
for mindre fartøy fra sør for Stad i 
driftsfasen. Ubetydelig til liten positiv 
virkning. Ingen virkninger i anleggsfasen. 

 
                                 ▲ 
 
Verdi: Stor 
Konsekvens: Ubetydelig (0) 

Samme som alternativ 1 Samme 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

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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7. Samlet konsekvensvurdering 

7.1  Konsekvens for vurderte alternativer 
 

Delområde, ID, 
Navn 

Tunnelportal og 
alternativ 1 

Tunnelportal og 
alternativ 2 

Tunnelportal og 
alternativ 3 

 J1, Berstad - - - 

J2, Eide -/-- -/-- -/--  

J3, Kjøde-Teigen -- -- -- 

 J5, Lille Kjøde -- -- -- 

J6, Teigen sør - - - 

J8, Teigen nord - - - 

J9, Lille Kjøde 
nord 

- - - 

S1, Eidsstranda-
Ospenakken 

0/- 0/- 0/- 

S3, Lille Kjøde 
øst 

0 0 0 

S4, Teigen nord - - - 

G 1, Kjøde - - - 

O1, 
Skumdalsvannet 
med 
tilførselsmyrer 

-- -- -- 

 F1, Kjødepollen -- --/--- -- 

 F2, Indre 
Vanylvsfjorden 

0 0 0 

F3, Ytre 
Vanylvsfjorden 

--- --- --- 

F4, 
Moldefjorden 

-- --/--- -- 

F5, Barmen og 
Selje 

-- -- -- 

F6, Sildegapet 0 0 0 

Samlet 
naturressurser 

-- --- -- 

 

 

7.2  Nasjonale mål 
Ikke relevant for naturressurser på land. Ikke relevant ift Jordvern pga små, lite sammenhengende 

jordbruksarealer av varierende kvalitet.  
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For naturressurser i sjø er det nasjonale mål om vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen og Nærings- 

og Fiskeridepartementet ønsker vekst i oppdrettsnæringen. Stortingsmelding 16, som er under 

behandling, åpner for vekst i oppdrettsnæringen «der miljøsituasjonen tillater det», og det er i stor 

grad påvirkning av de ville laksebestandene og resipientens kapasitet til å ta imot avfallsstoffer som 

legges til grunn for å vurdere miljøsituasjonen. Stad Skipstunnel svekker et viktig smittehinder i 

oppdrett og kan øke smittepress mot de ville lakse- og sjøørretbestandene, spesielt i Vanylvsfjorden. 

Et høyere smittepress mot de ville lakse- og sjøørretbestandene kan svekke muligheten til å oppnå 

mål om vekst i oppdrettsbransjen i Vannylvsfjorden. 

7.3  Usikkerhet 
Verdi- og omfangsvurderingen av naturressurser er gjennomført i tråd med Hb V712, men enkelte 

landbruksområder er vurdert ned som følge av dårlig jordkvalitet/stein/dårlig drenering (jordbruk) 

eller svært bratte områder (skog). Denne vurderingen ble gjennomført i felt.  Feltvurderingen er kun 

en visuell bedømming, det er for eksempel ikke tatt ut jordprøver eller foretatt jordmonnskartlegging 

i området. Dette er en usikkerhet i datagrunnlaget, men viser likevel riktig nivå på verdivurderingen 

for dette tema.  

Stad Skipstunnel er en sammenkobling av to fjorder som ikke har vært i kontakt med hverandre 

tidligere. Egenarten av dette inngrepet gjør det vanskelig å forutsi hvilke konsekvenser dette vil gi 

fjordsystemene og videre de økologiske prosessene som skjer der. Resultatene fra 

konsekvensutredningen blir derfor beheftet med usikkerhet.  

Verdivurdering av tema fiskeri og havbruk baserer seg i stor grad på tilgengelige nettkilder. 

Gyteområder og beiteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionskontor basert på intervju 

av i hovedsak fiskere. Informasjonen i disse databasene er ikke fullstendig, men danner likevel et 

godt grunnlag til verdivurdering av områdene.   

Usikkerhet knyttet til sykdomssmitte for fiskesykdommer i oppdrett er beskrevet i DHI sin rapport på 

tema.  

7.4  Konsekvenser i anleggsperioden 
For jordbruksområder er dette et område med varierende jordkvalitet og en del stein i overflaten. 
Deler av områdene som i kartgrunnlag er markert som fulldyrket, er kun overflatedyrket. Det bør 
vurderes om matjordlaget skal tas av og flyttes i jordbruksområdene som blir beslaglagt. Dette er 
hovedsakelig relevant i fulldyrka områder. Matjorda bør i så fall benyttes innenfor samme eiendom for 
å unngå evt. spredning av sykdommer og uønskede arter. Bevaring av matjorda vil være i tråd med 
uttalte nasjonale føringer.  

Evt. flytting av matjord må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i massene blir 

best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med anleggsmaskiner er 

erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det forventede avlingsnivå etter flytting 

eller midlertidige beslaglagte arealer som skal tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn ha 

så robuste planer at en ikke er tvunget til å kjøre under våte forhold. Faste kjøreveger og evt. 

jordløsning med gravemaskin etter fjerning av kjøreveiene, er mulige tiltak på områder der det er 

oppstått komprimeringsskader. For fulldyrka arealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges.  

Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper vannproblemer for 

arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget, etableres på nytt etter 

anleggsgjennomføring.  

Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.  
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Avbøtende tiltak i anleggsfasen må detaljeres i prosjekteringsfasen. 

For skogsområder er viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden ikke blir større enn 

nødvendig. I tillegg bør det hensyntas tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i skog 

som skal tas vare på ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med tele i 

jorda er å foretrekke. Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader.  

Gjennomføring av avskoging i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål om minst 

mulig potensielle negative konsekvenser for skogbruksdriften i områdene rundt beslaglagte områder.   

For vannressurser  - grunnvannsbrønner, skal det gjennomføres en vurdering av vannkvalitet og –

mengde før oppstart. Grunnvannsbrønner som går tapt skal erstattes. Det samme gjelder 

grunnvannsbrønner hvor vannkvalitet eller vannmengde påvirkes som følge av tiltaket.  

Et så stort tiltak vil gi omfattende anleggsvirksomhet over lang tid og for naturressurser i sjø vil de 

nærliggende sjøområdene vil bli påvirket av både partikkelavrenning, deponier, sprengningsarbeid i 

sjø og vedvarende anleggsstøy. Avrennningsforhold og forurensningspåvirkning av sjøresipienten, er 

omtalt under vannmiljø i temarapport naturmangfold, og blir ikke inkludert her.  

Anleggstrafikk, deponering, partikkelavrenning og sprenging i sjø vil påvirke områdene i nærhet av 

tiltaket. Partikkelspredning er utredet av DHI og viser at effekter av anleggsaktivitet er begrenset til å 

ha effekter i Moldefjorden og Kjødepollen. Erfaring fra sprengningsarbeid i sjø viser at dette har 

lokale virkninger og vil ikke gi store negative virkninger på tema naturressurser i sjø jfr undersøkelser 

foretatt av Nordlandsforskning (se kap. 9 Kilder).  

For fiske- og havressurser vil anleggsperioden påvirke områdene som ligger nærmest tiltaket direkte. 

Generell aktivitet i området vil gjøre det mindre tilgjengelig for å drive fiskeri. Vannressurser egnet til 

fiskeoppdrett vil ikke bli påvirket i anleggsfasen siden aktuelle områder for oppdrett ligger med god 

avstand fra tiltaket.  

 

 

  



Temarapport Naturressurser. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

67 
 

8. Avbøting, kompensasjon og miljøoppfølging 

8.1  Avbøtende tiltak 
For jordbruksområder er dette et område med varierende jordkvalitet og en del stein i overflaten. 

Det bør likevel vurderes om matjordlaget skal tas av og flyttes i jordbruksområdene som blir 

beslaglagt. Dette er mest relevant i områder med fulldyrka mark. Matjorda bør i så fall benyttes 

innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer og uønskede arter. Bevaring av 

matjorda vil være i tråd med uttalte nasjonale føringer. 

For skogsområder bør det hensyntas tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i skog 

som skal tas vare på ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med tele i 

jorda er å foretrekke. Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader. 

Berørte grunnvannsbrønner erstattes med nye. Grunnvannbrønner må kartlegges før anleggsstart og 

det må dokumenteres både kvalitet og vannmengde til brønnene.  

Det er per i dag ikke tillat med utveksling av produksjonsutstyr i oppdrett sør og nord for Stad pga. 

smittehygieniske hensyn. Dette kan det heller ikke være rom for i fremtiden, selv om tunnelen gjør 

det enklere. Oppdrettsnæringen og forvaltningen må vurdere om tiltaket krever endringer i 

driftsregime på oppdrettsanleggene som kan bli berørt av tiltaket. 

Brønnbåttrafikken gjennom tunnelen må reguleres på en god måte for å begrense risiko for 

smittespredning fra disse. For eksempel, restriksjoner på transport av syk fisk eller krav om lukket 

transport. 

8.2  Kompenserende tiltak 
Ikke aktuelt for tema naturressurser. 

 

8.3  Miljøoppfølging 
Følgende forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet med naturressurser på byggeplannivå: 

 Kartlegging av alle drikkevanns- og energibrønner. Drikkevannsbrønner; kartlegge både 
vannkvalitet og vannmengde som brønnen gir. Dette utføres før anleggsstart.  

 Miljøovervåking i Moldefjorden og Kjødepollen for å dokumentere tilstand før oppstart, samt 
oppfølging i anleggsfasen.  

 Sikre nødvendige kryssingsveger/driftsveger for jord- og skogbruk.  
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9. Kilder 
 

DHI 2016 

NORDLANDSFORSKNING 

Nilsen, 2014 

Statens vegvesen, 2014. Konsekvensanalyser. Håndbok v712.  

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

www.kilden.no  

www.lovdata.no  

www.ngu.no – grunnvannsdatabasen Grenada 

 

Muntlige kilder: 

Tare: Henning Steen HI 41561896 

 

 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.kilden.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.ngu.no/
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Vedlegg 

Verdikart naturressurser på land 
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Verdikart naturressurser i sjø 
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