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VURDERING AV NATURMANGFOLD I SJØ I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDOVEN §§ 
8-12

1 INNLEDNING

I forbindelse med områdereguleringsplanen for Stad skipstunnel ble det utarbeidet flere rapporter om marint 
naturmangfold. En tok for seg naturtypekartlegging (jf. DN-håndbok 19, revidert 2007) i Moldefjorden og 
Kjødepollen (Kvalø mfl. 2017). I det prosjektet ble det også undersøkt marin bentisk fauna, og det ble utført en 
vurdering av sedimenter og miljøforurensing i sedimenter. Vannprøver ble også tatt. I tillegg ble litorale 
undersøkelser og video analyser av havbunnen utført. I denne undersøkelsen ble det ikke foretatt en 
konsekvensvurdering. En konsekvensvurdering av biologisk mangfold i sjø ble utført av DHI (Dannisøe mfl. 
2016), som delvis benyttet undersøkelsene i Kvalø mfl. (2017) som grunnlag. DHI utførte også en marin 
konsekvensvurdering på systemnivå med numerisk modellering på en større geografisk skala (Madsen mfl. 
2016). 

Etter at prosjektet var på høring, vurderte Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (i brev datert 16.03.2017) at det 
for naturmangfold burde utføres «ei samanstilling og vurdering av temaet opp mot dei miljørettslege prinsippa 
i §§ 8-12 i naturmangfaldlova. Vi tilrår at dette vert gjort slik at kravet til vurdering etter lova vert oppfylt. 
Ikkje minst vil det vere viktig å vurdere naturmangfald i sjø i lys av naturmangfaldlova». For ålegrasenger (som 
er en utvalgt naturtype) ble det også antydet at forekomstene av denne naturtypen trolig er større enn det 
som er registrert. På bakgrunn av denne merknaden, og siden det i rapporten til Kvalø mfl. (2017) ikke er 
registrert eller verdivurdert marine naturtyper på lokalitetsnivå, er først de enkelte naturtypelokalitetene 
oppsummert i tabell 1 og kart (i vedlegg). Deretter gjøres en vurdering jf. naturmangfoldloven § 8-12 som 
nevnt ovenfor.

2 MARINE NATURTYPELOKALITETER

I tabell 1 gis en oversikt over registrerte marine naturtypelokaliteter med vurdering av deres verdi. De er også 
fremstilt i to kart i eget vedlegg.
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 Tabell 1. Verdivurdering av registrerte marine naturtyper jf. DN-håndbok 13.

Lok id. Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Påvirkes av
1 Hamreosen Ålegrassamfunn (I11), C-verdi 

(lokalt viktig). Areal eng mellom 25 
000 m2 og 1 000 m2. Skuddtetthet: 
Vanlig eng - flekkvis, Høyde 20 cm 
- 60 cm, Ingen gytefelt-nærhet, 
dvs. avstand > 1km

              ▲

Skipstrafikk og 
deponi-område

2 Bergshamna Ålegrassamfunn (I11), C-verdi 
(lokalt viktig). Areal eng mellom 25 
000 m2 og 1 000 m2. Skuddtetthet: 
Tett eng, Høyde > 60 cm, Ingen 
gytefeltnærhet, dvs. avstand > 
1km

              ▲

Skipstrafikk 

3 Lestovika Ålegrassamfunn (I11), C-verdi 
(lokalt viktig). Areal eng mellom 25 
000 m2 og 1 000 m2. Skuddtetthet: 
Vanlig eng – flekkvis. Høyde 20 cm 
- 60 cm. Ingen gytefelt-nærhet, 
dvs. avstand > 1km

              ▲

Skipstrafikk

4 Øyra Ålegrassamfunn (I11), C-verdi 
(lokalt viktig). Areal eng mellom 25 
000 m2 og 1 000 m2. Skuddtetthet: 
Tett eng.

              ▲

Skipstrafikk og 
deponi-område

5 Saltasundet Skjellsandforekomster (I12), er 
ikke nøyaktig avgrenset, men 
antatt størrelse >100 000m2 og 
dermed B-verdi (viktig).

                        ▲

Endring av 
strømmønster, 
utdypning av 
sundet.

6 Moldefjorden Sterke tidevannsstrømmer (I02), B-
verdi (viktig).                         ▲

Skipstrafikk og 
deponi-område

7 Moldefjorden Fjorder med naturlig lavt 
oksygeninnhold (I03), B-verdi 
(viktig).

                        ▲

Skipstrafikk og 
deponi-område

3 NATURMANGFOLDLOVEN

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer etter plan og bygningsloven 
gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på overordnet 
nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette gjelder bl.a. kravene til kunnskapsgrunnlag, 
beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var forhold og kompenserende tiltak. Følgende vurderinger er 
gjort av §§ 8-12:

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: 
Kilder til kunnskap om naturmangfold er nytt feltarbeid (Kvalø mfl. 2017), og bruk av eksisterende informasjon 
hentet fra Dannisøe & Møhlenberg (2016), og fra www.naturbase.no, www.fiskeridir.no og 
www.artsdatabanken.no. Når det gjelder de overordnede trekkene om marint biologisk mangfold i 
undersøkelsesområdet, foreligger det god dokumentasjon, noe som gir et godt grunnlag for videre planlegging. 
Allikevel er det en svakhet at det bare er utført undersøkelser av bunnfauna og vegetasjon på enkelte punkter 
og transekter i fjordene, slik at det på lokalitetsnivå er et noe begrenset datagrunnlag. Spesielt for 
Ålegrasenger, som er en utvalgt naturtype, er dette trolig mangelfullt. Det forventes også store negative 
påvirkninger på naturtypen i indre deler av Moldefjorden i forbindelse med fyllingene. Det anbefales derfor å 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/


NOTAT
Side 3 av 4

Dr Techn Olav Olsen As Asplan Viak AS

gjennomføre en bedre kartlegging for å unngå fyllinger nær områder med ålegras. Det vil også være av 
interesse å følge påvirkningene før og etter anleggsperioden. Dette kan også utvides til alle kjente forekomster 
av ålegrasenger. Det er også i ettertid kommet informasjon om mulige tareskogforekomster i ytre del, og rett 
utenfor, Moldefjorden.   

Til § 9 om føre-var-prinsippet: 
Det generelle kunnskapsgrunnlaget for marint biologisk mangfold og konsekvensene av inngrepene fra tiltaket 
på hele fjordsystemene er rimelig godt kjent (Dannisøe & Møhlenberg 2016). Kunnskapsgrunnlaget for dette 
vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser 
på en større geografisk skala. Derfor tillegges føre-var-prinsippet mindre vekt her. Tiltakets egenart, der to 
separate fjordsystem føres sammen, gir allikevel en restrisiko for at uforutsette konsekvenser av tiltaket kan 
skje. På lokalitetsnivå derimot, er det trolig noen flere marine naturtypelokaliteter som ikke registrert (jf. 
kommentaren fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane). Kunnskapsgrunnlaget på lokalitetsnivå er derfor noe 
mangelfull, slik at det er en liten fare for at tiltaket vil ha ukjente negative konsekvenser marine 
naturtypelokaliteter. Spesielt gjelder dette for mulige fremtidige utfyllingsområder i Moldefjorden. Føre-var-
prinsippet tillegges derfor noe mer vekt her.

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Forholdene for økosystemene i fjordene og i havet litt utenfor er godt utredet av DHI (Dannisøe & Møhlenberg 
2016 og Madsen mfl. 2016). Her er det videre utført en vurdering av de antatt viktigste momentene i forhold til 
tiltakets samlede belastning på verdifulle forekomster. De mest verdifulle marine naturtypene her er 
ålegrasenger (I11), alle med C-verdi, sterke tidevannsstrømmer (I02) med B-verdi og fjorder med naturlig lavt 
oksygeninnhold (I03) med B-verdi. Potensielle belastninger vil knyttes til endringer av strømmønster ved 
båttrafikk ved terskelen i Saltasundet, ødeleggelse av habitat knyttet til dumping av masser (deponiområder), 
samt ved selve tunnelåpningene. Det vil også kunne være til potensiell skade for ålegras med oppvirvling av 
sediment med eventuell påfølgende sedimentering/forringelse av sikten i vannet i anleggsperioden. Økt 
skipstrafikk kan også ha negative effekter knyttet til blant annet forurensing.

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver synes følgende å være relevant; (i) 
kostnaden ved å framskaffe kunnskap og (ii) kostnader ved overvåking av miljøtilstanden (miljøoppfølging) skal 
bekostes av tiltakshaver. Forslag til sistnevnte er listet i eget kapittel om miljøoppfølging. 

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved etablering av tunell og 
ved oppsamling av tunnelvann. En bedre vurdering av plassering av deponiområder i forhold til geografisk 
beliggenhet til viktige naturtyper (for eksempel ålegrasenger) er også viktig. Videre forutsettes det at tiltakene 
utføres så arealminimerende som mulig innenfor registrerte naturtypelokaliteter. 

4 KONKLUSJON

Basert på vurderingene i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12, anbefales det å kartlegge marine naturtyper 
(jf. DN-håndbok 19) noe bedre i nærheten av planlagte deponiområder, først og fremst i Moldefjorden.
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