
 

  

 

 

 

 

 

Beregnet til 

Cermaq Norway AS 

 

Dokumenttype 

Konsekvensutredning 

 

Dato 

Februar 2021 

 

 

 

 

 

DETALJREGULERING FOR 

SETTEFISKANLEGG PÅ VEINES 

KONSEKVENSUTREDNING 

MARINT NATURMANGFOLD 

 

  

 

 

 

 



Rambøll - Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines 

 

Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

DETALJREGULERING FOR SETTEFISKANLEGG PÅ VEINES 

KU MARINT NATURMANGFOLD 

Oppdragsnavn Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines 

Prosjekt nr. 1350034975 

Mottaker Cermaq Norway AS 

Dato 02.02.2021 

  

Beskrivelse Konsekvensutredning av virkningene for marint naturmangfold  

i forbindelse med detaljreguleringsplan for settefiskanlegg på Veines. 

  

Sammendrag Rambøll bistår Cermaq Norway AS med detaljreguleringsplan for settefiskanlegg 

på Veines i Hasvik kommune på Sørøya. I den forbindelse er det gjennomført en 

kartlegging av naturmangfoldet i plan- og influensområdet, og en utredning av 

planalternativets virkninger og konsekvens for områdets naturmangfold. 

Planarbeidet er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, 

vannforskriften § 4 og forurensningsloven § 7. 

 

Metode og usikkerhet 

Konsekvensutredningen er utført som en konsekvensanalyse for det ikke-prissatte 

temaet naturmangfold etter Statens vegvesens Håndbok V712 [1]. 

Kunnskapsgrunnlaget i saken vurderes som rimelig godt, så usikkerhet vurderes 

ikke å ha nevneverdig betydning for vurderingene.  

 

Konsekvensvurdering 

På grunnlag av verdivurderinger og påvirkning, vurderes inngrepets virkninger å 

medføre forringelse av områder med stor verdi innenfor deltema vannmiljø (1), 

noe som tilsvarer alvorlig miljøskade (- - -). For verneområdet (2) medfører 

inngrepets virkninger noe forringelse av områder med svært stor verdi, som 

tilsvarer betydelig miljøskade (- -). Inngrepets virkninger for deltemaene marine 

naturtyper (3) og arter med økologiske funksjoner for arter og landskapsøkologiske 

funksjonsområder (4) medfører sterk forringelse av områder med stor verdi, og 

tilsvarer alvorlig miljøskade (- - -).  

 

Inngrepet berører nær truede og sårbare naturtyper, og funksjonsområder for 

sårbare og nær truede arter. Forringelse av slike områder er ikke i tråd med 

forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 samt nasjonale miljømål. De 

indirekte virkningene av tiltaket står også i strid med Bern- og Bonnkonvensjonens 

krav om vern av truede og sårbare arter og deres funksjonsområder, samt vern av 

trekkende vilt. Årsaken til at disse naturtypene og artene er utrydningstruet, er 

nettopp denne typen inngrep som bidrar til bit-for-bit nedbygging av mindre 

berørte områder. Det er viktig for fremtiden å ivareta et representativt utvalg av 

relativt upåvirket marin natur, ikke bare for bevaring, men også for forskning og 

overvåking. I en tid med økt menneskelig påvirkning og globale endringer i 

havklima og -kjemi, styrkes viktigheten av slike referanseområder. Den samlede 

virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre stor negativ 

konsekvens for marint naturmangfold, sammenlignet med nullalternativet. 
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Figur 1: Planområdet (sort 

stiplet linje) ligger på Veines i 

Breivikbotn i Hasvik kommune, 

vest på Sørøya.  

1. INNLEDNING  

Rambøll bistår Cermaq Norway AS med detaljregulering for settefiskanlegg på Veines i Hasvik 

kommune på Sørøya. I forbindelse med dette er det utarbeidet konsekvensutredninger av 

naturmangfoldet i plan- og influensområdet. Målet med konsekvensutredningen er å sammenstille 

kunnskap om verdifulle områder for naturmangfoldet og belyse konsekvensene av planforslaget. 

Denne rapporten omfatter marint naturmangfold, mens konsekvensene for det terrestriske (og 

limniske) mangfoldet er behandlet i separat rapport. Den marine delen av planområdet omfatter i 

dag litoral og sublitoral sone, delvis tilknyttet et nes med steinstrender og nakent berg.  

 

Tiltaket utredes med følgende alternativer: 

➢ 0-alternativet: Videreføring av eksisterende situasjon slik den er beskrevet i kapittel 3. 

Alternativet er ikke et planalternativ, kun sammenligningsgrunnlag. 

➢ Planalternativet: Utvikling av settefiskanlegg. Planforslaget er beskrevet i kapittel 4. 
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2. METODE OG DATAGRUNNLAG 

2.1 Definisjon av planområde og influensområde 

Planområdet omfatter i hovedsak arealer som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket gjennom 

arealbeslag eller annen fysisk påvirkning. Planområdet som her beskrives og vurderes er hentet fra 

planprogrammet for detaljreguleringen (fastsatt 22.10.2020). Området er på ca. 317 daa inkludert 

sjøarealer (Figur 2). Influensområdet omfatter videre det totale arealet som kan forventes å bli 

indirekte påvirket av tiltaket på kort og lang sikt. Herunder for eksempel forstyrrelseseffekter eller 

annen indirekte påvirkning på større funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske 

sammenhenger. Her er influensområdet vurdert til å omfatte omkringliggende marine kystarealer, 

som kan bli forstyrret av økt menneskelig aktivitet, støy, vibrasjoner og kunstig belysning. 

Avgrensningen er basert på en skjønnsmessig vurdering og er omtrentlig avmerket i Figur 2. 

 

 

Figur 2: Planområdet (rød langstiplet linje) omfatter Veines i Breivikbotn, mens influensområdet (sort kortstiplet linje) er vurdert 

til å omfatte omkringliggende områder som kan bli indirekte påvirket.  

2.2 Datainnsamling og -grunnlag 

Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn supplert 

med informasjon fra befaring av planområdet. Offentlig informasjon er hentet fra de nettbaserte 

databasene Naturbase, Artskart, Kystinfo, Gytekart, Vann-Nett, Miljøstatus, hvor registreringer 

relatert til naturmangfold er undersøkt og vurdert [1, 2, 3, 4, 5, 6] m.fl. Området ble befart av 

internt personell, med undervannsdrone 28.10.2020 og 29.10.2020. Videofilmer fra overvåkingen 

ble innhentet og undersøkt for konsekvensvurdering. De befarte transektene er vist i Figur 3. 

Gjennomføringen av utredningen er i hovedsak basert på DN Håndbok 19-2001 Kartlegging av 

marint biologisk mangfold [7], og i noen grad undersøkt iht. norske rødlister for arter og naturtyper 

[8, 9].  

 

 

 

Planområdet 

Influensområdet 
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Figur 3. Oversikt over planområdet på Veines (rød stiplet linje), med plassering av de undersøkte transektene (T1–T10) fra 

dronebefaringen. 

 

2.3 Fagtema naturmangfold 

I henhold til KU-forskriften [10] skal en utredning omfatte en vurdering av vesentlige virkninger for 

blant annet økosystemtjenester, naturmangfold (jf. Naturmangfoldloven [11]) og nasjonalt og 

internasjonalt fastsatte miljømål (§ 21). Både terrestriske, limniske og marine systemer er 

inkludert, herunder også livsbetingelser knyttet til systemene. I naturmangfoldloven er 

naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, 

som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning (§ 3). Biologisk mangfold er 

videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og 

de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. Denne utredningen er basert på en 

vurdering av marint mangfold, mens terrestrisk og limnisk naturmangfold er behandlet i en separat 

rapport, sammen med geologiske forekomster. Det legges særlig fokus på elementene beskrevet i 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Viktige definisjoner for utredning av fagtema naturmangfold. 

Verneområder 
Områder med en fastsatt grense gjennom vernevedtaket, kalt Kongelig 

resolusjon. 

Naturtyper 

Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven. 

Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 19 om kartlegging av marint 

biologisk mangfold (2007). 

Rødlistede naturtyper iht. Artsdatabankens Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

Landskapsøkologiske 

funksjonsområder 

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med 

naturkvaliteter som legger til rette for vandring eller spredning, også kalt 

økologisk flyt, mellom disse. 

Landskapsøkologiske funksjonsområder som bidrar til å bevare levedyktige 

bestander av arter gjennom flyt av gener eller individer mellom leveområder. 

Områdets funksjon for naturlig viltlevende fugler og fisk iht. DN håndbok 19 

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, 

oppvekstområde, beiteområde, yngleområde og leveområde (Naturmangfoldloven 

§ 3 (r)). 

Naturmangfold og 

organismers 

livsbetingelser i vann 

Marine vannforekomster som er av betydning for biologisk mangfold. 

Miljøtilstanden – økologisk og kjemisk tilstand, og forholdet til nasjonale miljømål. 

Arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse 

og økologiske 

funksjonsområder 

Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf. Norsk 

rødliste for arter (2015). 

Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av europeisk 

bestand. 

Fredede og prioriterte arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller 

gjennom internasjonale konvensjoner, og arter utnevnt og sikret etter 

naturmangfoldloven fra 2009 samt egne forskrifter. 

Et område som inneholder en eller flere økologiske funksjoner for en eller flere 

arter. 

En prioritert art kan ha et fastsatt økologisk funksjonsområde og er vernet 

gjennom et vedtak, kalt Kongelig resolusjon 

Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis 

spesiell oppmerksomhet, som ikke fanges opp av øvrige kriterier. 

Fremmede skadelige 

arter 

Fremmedarter vurdert til høy (HI) og svært høy risiko (SE) for stedegent 

naturmangfold på Artsdatabankens Fremmedartsliste 2018.  
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2.4 Konsekvensutredning - metodikk 

I henhold til KU-forskriften skal utredningen identifisere faktorer som kan bli påvirket samt vurdere 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Den skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig 

informasjon, og følge anerkjent metodikk (§ 17). Foreliggende utredning er utført iht. 

Miljødirektoratets veileder Konsekvensutredninger for klima og miljø [12]. Veilederen ble publisert 

i desember 2020, og er basert på metodikk fra Statens vegvesens håndbok V712 om 

konsekvensanalyser. Slik sikres det at KU-forskriftens bestemmelser om utredningens omfang (§§ 

17-24) er etterfulgt. Under følger en kortfattet beskrivelse av generelle trekk for utredningen av 

fagtema naturmangfold. 

 

Innledningsvis gjør utreder seg kjent med plan- og influensområdet (kartlegging, datainnsamling) 

og det aktuelle planalternativet. Utredningen skal inneholde en beskrivelse av referansesituasjonen 

(0-alternativet), som er den nåværende miljøtilstanden iberegnet hvordan miljøet antas å utvikle 

seg hvis tiltaket ikke gjennomføres (§ 20). Området deles om nødvendig inn i delområder. Alle 

(del)områder verdivurderes ved hjelp av fagtemaspesifikke kriterier [12]. Vurderingsskalaen er 

femdelt, fra uten betydning til svært stor verdi (Figur 4), og sammenfaller med x-aksen i 

konsekvensvifta (Figur 6). 

 

 

Figur 4. Skala for vurdering av verdi. Linjalen er glidende, pilen kan flyttes trinnløst bortover for å 

nyansere verdivurderingen. Hentet fra Vegvesenets Håndbok V712. 

 

Alternativenes påvirkning på (del)områdene vurderes ved hjelp av fagtemaspesifikke kriterier, og 

sammenlignes med 0-alternativet. Skalaen for påvirkning er også femdelt, fra sterkt forringet 

(ødelagt) til forbedret (Figur 5), og sammenfaller med y-aksen i konsekvensvifta. 

Konsekvensgraden av alternativene fremkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 

påvirkning i konsekvensvifta (Figur 6). Den åttedelte skalaen for konsekvensgrad spenner fra svært 

alvorlig miljøskade (- - - -) til svært stor verdiøkning (++++). Den samlede konsekvensen av hvert 

alternativ bestemmes ved hjelp av den generelle oversettelsestabellen (Tabell 3). Det skal gjøres 

rede for nivået av usikkerhet. 

 

 

Figur 5. Skala for vurdering av påvirkning. 

Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen. 

Hentet fra Vegvesenets Håndbok V712. 

 

Figur 6. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å 

sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De 

to skalaene er glidende. Hentet fra Statens vegvesens Håndbok V712. 
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Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Hentet fra Statens vegvesens Håndbok V712. 

 

Tabell 3. Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer. 

 

 

2.5 Avbøtende og kompenserende tiltak 

I henhold til KU-forskriften [10] skal konsekvensutredningen beskrive de tiltakene som er anbefalt 

og/eller planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige 

skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen (Figur 7). Tiltakene som 

beskrives, er skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere negative virkninger av 

planalternativet. Det skal redegjøres for hvordan tiltakene vil kunne endre konsekvensen av 

planalternativet. 

 

 

Figur 7. Prioriteringsrekkefølge for 

skadereduserende tiltak. Hentet fra 

Statens vegvesens Håndbok V712. 

 



Rambøll - Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines 

 

10/29 

2.6 Vurdering iht. naturmangfoldloven 

For å vurdere hvorvidt planens virkninger for naturmangfoldet er tilstrekkelig belyst, er tiltaket 

vurdert opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser. Naturmangfoldlovens formål, er at naturen 

med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare 

på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i fremtiden (§ 1). Prinsippene i §§ 8–12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom (§ 7). 

Vurderingen tar blant annet utgangspunkt i forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og 

arter samt den generelle aktsomhetsplikten i §§ 4–6 [11]. 

2.7 Vannforskriften og forurensningslovverk 

Vannforskriften og forurensningslovverket spiller en viktig rolle for beskyttelse av naturmangfold.  

 

Vannforskriften sørger for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Denne 

opererer med tilstandsklasser, og målet er beskyttelse mot forringelse, og forbedring av tilstanden 

i vannforekomster der miljømålet (§ 4) ikke er nådd. Som nytt inngrep, skal planforslaget vurderes 

etter vannforskriften § 12, og nye inngrep som medfører at miljømålene i §§ 4 til 7 ikke nås, eller 

at tilstanden forringes, skal i utgangspunktet ikke gjennomføres [13]. 

 

Opprydding av forurenset grunn, utfylling i sjø og håndtering av plast som følger med 

sprengsteinmasser, må håndteres etter forurensningslovverket. Forurensningsloven § 7 opplyser 

plikten til å unngå forurensning, ved at det ikke skal iverksettes tiltak som kan medføre fare for 

forurensning uten at dette er lovlig etter §§ 8 og 9, eller at det har blitt gitt tillatelse etter § 11. 

Med forurensning forstås: 

1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 

2) støy og rystelser, 

3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 

4) påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. 

 

Under forurensning medregnes også faktorer som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt 

skade eller ulempe for miljøet (§ 6) [14, 15].  

 

I utgangspunktet gjelder ikke vannforskriftens § 12 før vedtatt plan. Vannforskriften og 

forurensningslovverket vil derfor vurderes i detalj i egne søknadsprosesser omhandlende påvirkning 

og konsekvens av utslipp og fysiske tiltak i sjø. Foreliggende konsekvensutredning tar kun kort for 

seg potensielle påvirkninger fra tiltaket, uten detaljert konsekvensvurdering.  

2.8 Forbehold 

Planområdet er kartlagt i henhold til plangrensene gjengitt i kapittel 2.1. Rapportens vurderinger 

er kun gjeldende for det gitte planområdet. Ved eventuelle endringer eller utvidelser av plan- og 

influensområdet må ny vurdering gjennomføres av fagressurs. Videre tas det forbehold om at det 

kan finnes uoppdagede naturelementer av verdi, som verken er fanget opp i offentlige databaser, 

eller ved den prosjektspesifikke befaringen. Dette kan for eksempel skyldes tidspunktet for 

kartleggingen, ettersom forskjellige arter og artsgrupper har forskjellige vekstmønster gjennom 

sesongen. For eksempel er noen arter mest fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige før 

til høsten. I tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli observert, i løpet 

av befaringens begrensede tidsrom. 
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3. DAGENS SITUASJON MED VERDIVURDERING  

3.1 Områdebeskrivelse 

Sørøya er preget av dype fjorder og lange halvøyer med bratte fjell. Naturen er villmarkspreget 

med store inngrepsfrie områder. Det rike havområdet utenfor Sørøya har stor nasjonal og 

internasjonal verneverdi, og Lopphavet marine verneområde rundt Sørøya er under utredning i 

departementet etter tilrådning fra Miljødirektoratet i 2019 [16]. Breivikfjorden er en viktig gytefjord 

for skrei, og kalles “Lille Lofoten” [17]. Området er beskrevet ytterligere i konsekvensutredningen 

for terrestrisk naturmiljø. 

3.2 Vannforekomster og vannmiljø 

Planområdet tilhører de to vannforekomstene Breivikbotn (ID: 0420040100-1-C) og Breivikfjorden 

(ID: 0420040100-2-C). Breivikbotn og Breivikfjorden er kategorisert som kystvann med kort 

oppholdstid for bunnvann (dager), moderat bølgeeksponering og strømhastighet, og blandet 

vannsøyle [5]. Ifølge registreringer i Vann-Nett oppnår Breivikfjorden både økologiske og kjemiske 

miljømål om god tilstand (2022–2027), men med lav datapresisjon. Breivikbotn oppnår også 

økologiske miljømål, men er klassifisert til dårlig kjemisk tilstand (høy presisjon), som følge av funn 

av det miljøskadelige stoffet tributyltinnkation (TBT) i bunnsediment. Breivikbotn er i risiko for ikke 

å oppnå miljømålene for 2022-2027. Det undersøkte området på Veines fremstår som relativt 

uberørt, der det ikke er registrert havnevirksomhet, avløpsanlegg eller andre mulige 

forurensningskilder ifølge Miljøstatus [6]. 

 

På bakgrunn av vannforekomstenes tilsynelatende uberørte tilstand, og god økologisk tilstand, 

vurderes begge til stor verdi. 

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 
Verdi      

     

 

3.3 Verneområder 

Vannforekomstene rundt Sørøya inngår i det foreslåtte naturvernområdet «Lopphavet» som 

illustrert i Figur 8 [2]. Området er per februar 2021 ikke forskriftsmessig et marint verneområde, 

men er under utredning i departementet etter tilrådning fra Miljødirektoratet i 2019 [16]. 

 

Grunnlaget og begrunnelsen for tilrådningen er hjemlet i naturmangfoldloven § 39, da det foreslåtte 

området tilfredsstiller vilkårene i § 39 bokstavene a, b, c, f og g, siden det: 

a) inneholder særegne eller representative økosystemer og som er uten tyngre naturinngrep. 

b) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur. 

c) representerer en bestemt type natur. 

f) har særskilt naturvitenskapelig verdi. 

g) har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere bestemte arter. 

 

Det er også spesifisert i tilrådningen, at det foreslåtte verneområdet skal bidra til å nå de lovfestede 

målene for områdevern (jf. Naturmangfoldloven § 33), ved deriblant å bidra med bevaring av: 

a) variasjonsbredden i naturtyper og landskap. 

d) større intakte økosystemer, også slik at de kan være tilgjengelige for enkelt friluftsliv. 

h) referanseområder for å følge utviklingen i naturen. 

 

Det bemerkes at plan- og influensområdet er tatt ut av Miljødirektoratets tilrådning fra 2019, etter 

høringsinnspill fra kommuner og Statsforvalter (tidligere Fylkesmann), og inngår dermed ikke 
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formelt i det foreslåtte naturvernområdet. Arealreduksjon av det opprinnelige verneforslaget er 

basert på innspill om mulige begrensninger et vern kan få for fremtidig aktivitet og utvikling i 

kommunene (samfunnsinteresser). Altså, tilfredsstiller plan- og influensområdet fortsatt nevnte 

vilkår i naturmangfoldloven § 39 og § 33.  

 

Plan- og influensområdet vurderes til svært stor verdi.  

 

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Verdi      

     

 

 

  

 

 

 

Figur 8. Det opprinnelige verneforslaget for Lopphavet marine verneområde (lilla horisontale striper). Miljødirektoratets 
tilrådning fra 2019 har redusert verneområdet, fra det som er registrert i Naturbase. Veines er i 2019-tilrådningen utelatt 
fra Lopphavet marine verneområde. Dette på bakgrunn av mulige begrensninger et vern kan få for fremtidig aktivitet og 

utvikling. Kilde: Naturbase.no 

3.4 Marine naturtyper 

3.4.1 Viktige naturtyper 

Det er ikke registrert funn av utvalgte eller viktige naturtyper i plan- og influensområdet, i aktuelle 

databaser [2, 6, 3]. Det er imidlertid modellert store områder med skjellsand (nasjonalt (svært) 

viktig) og større tareskogforekomster av stortare (nasjonalt (svært) viktig), tilgrensende 

Breivikfjorden i sør, i vannforekomsten Lopphavet (ID: 0420000030-3-C, se Figur 9). Forekomstene 

er modellert rundt store deler av nord-vestsiden og sørsiden av Sørøya. 

 

100 m 

Veines 
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Figur 9. Svært viktige naturtyper (A-lokaliteter iht. DN-håndbok 19) registrert sør og sørvest for Breivikfjorden. Rød sirkel viser 

området ved Veines. Kilde: Naturbase.no.  

 

Ved dronebefaring ble det dokumentert høy tetthet av stortaredominerte tareskoger og løst- og 

ikke-løstliggende kalkalger. Observasjonene av disse naturtypene ble hovedsakelig gjort på sør- og 

vestsiden av planområdet (transektene T5–T10, Figur 3), hvor bunnforholdene er grunnere og har 

lavere helning. Det er estimert at mellom 30–90 % av transektene (ca. 75 m i lengde) består av 

tareskog. Kalkalger ble observert fra ca. 6–8 m dybde i varierende tetthet i samtlige transekter, og 

det estimeres at 100 % av transekt T10 (Veinesbukta) var dekket av dette. Det ble også gjort funn 

av skjellsand, i forbindelse med miljøteknisk undersøkelse [18]. 

 

Tareskog defineres som et areal på minst 100 m2 med 5 m bredde, som dekkes av tarearter som 

stortare og/eller sukkertare. Det undersøkte arealet ved Veines tilsvarer mindre enn 100 m2, men 

observasjonene kan likevel indikere større forekomster av tareskoger i influensområdet. I lys av de 

modellerte områdene med tareskog i Lopphavet (Figur 9), er det sannsynlig at stortareskogen 

dekker et større areal enn hva som er påvist innenfor planområdet i denne undersøkelsen. 

Stortareskog er vanlig i kystnære strøk nord i Norge, men nordlig stortareskog har de siste 50 årene 

vært utsatt for regional påvirkning fra nedbeiting og nedslamming [19]. På grunn av dette er 

natursystemet tareskogbunn (M10) og nordlig stortareskog (M1-5) oppført som nær truet (NT) i 

norsk rødliste for naturtyper [8]. Det ble observert spor av nedbeiting i samtlige undersøkte 

transekter med tareskog. Naturtypen vurderes iht. verdikriteriene i Håndbok V712 og 

Miljødirektoratets veileder til middels stor verdi. 

 

Kalkalger er ikke sjeldne funn på grunn marin sedimentbunn nord i Norge. Forekomsten ved Veines 

markerer seg imidlertid som viktig, fordi den fremstår upåvirket av menneskelig aktivitet - altså 

den tilsvarer naturtilstand med hensyn på artsmangfold. Kalkalger vokser omtrent én millimeter i 

Større 

tareskogforekomster 

Skjellsand 
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året, og er sårbare for temperaturendringer og forringet vannkvalitet (forsuring, overgjødsling) 

[20]. Eventuell ødeleggelse eller tilbakegang av naturtypen i området kan være tidkrevende og 

vanskelig å reparere. Naturtypen ruglbunn (kalkalger) er oppført som datamangel (DD) i norsk 

rødliste for naturtyper [8]. Naturtypen vurderes iht. verdikriteriene i Håndbok V712 og 

Miljødirektoratets veileder til stor verdi. 

 

Det er usikkert hvor stor forekomsten av skjellsand er i plan- og influensområdet ved Veines, 

ettersom de undersøkte sedimentstasjonene er punktvise og ligger innenfor planområdet. Det er 

likevel grunn til å tro at sedimentbunnen består av en moderat andel skjellsand, på grunn av den 

høye tettheten av kalkproduserende organismer som kalkalger, sjøpiggsvin og marine snegler og 

muslinger i området, samt de store forekomstene av skjellsand som er modellert langs kysten av 

Sørøya (Figur 9). Naturtypen er sårbar overfor havforsuring, og har lang restitusjonstid ved 

forringing eller ødeleggelse. Naturtypen er oppført som datamangel (DD) i norsk rødliste for 

naturtyper [8] og vurderes iht. verdikriteriene i Håndbok V712 og Miljødirektoratets veileder til 

middels verdi. 

 

Naturtypene vurderes totalt til stor verdi. Årsaken er at naturtypene i området, med stor grad av 

sikkerhet, bidrar til sammenbinding av dokumenterte funksjonsområder for arter. 

 

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Verdi      
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Figur 10. Det ble observert høy tetthet av stortaredominert tareskog i transektene T5–T9. Det er estimert at mellom 30–90 % 

av transektet på 75 m består av tareskog. De største forekomstene ble observert ytterst i Veinesbukta. Kalkalger og skjellsand 

ble observert i samtlige transekt, hvor høyest tetthet av kalkalger ble observert i Veinesbukta (T10). 
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3.4.2 Øvrige naturtyper 

Fra drone- og landbefaringen er planområdet identifisert med bl.a. naturtypene grunn marin 

fastbunn (M1), hardbunnsfjære (M3) og grunn marin sedimentbunn (M4). Disse naturtypene er 

oppført som intakte (LC) i norsk rødliste for naturtyper og ansees som lokalt viktige (C-lokalitet) 

iht. DN-håndbok 19. Det bemerkes at naturtypen bidrar til grunnleggende viktige 

økosystemfunksjoner lokalt, selv om naturtypen i seg selv ikke er sårbar eller truet. Blant annet, 

fungerer denne forekomsten trolig som et viktig næringssøkområde for bl.a. sjøfugl. 

 

Naturtypene vurderes iht. kriteriene i Håndbok V712 og Miljødirektoratets veileder til noe verdi. 

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Verdi      

     

 

 

  

  

 

Figur 11. Fra befaringen er planområdet identifisert med de lokalt viktige (C-lokaliteter) naturtypene grunn marin fastbunn 

(M1), hardbunnsfjære (M3) og grunn marin sedimentbunn (M4). 
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3.5 Marine arter og artsmangfold 

3.5.1 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

I Naturbase er det registrert flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse i influensområdet, slik som 

ansvarsartene praktærfugl (Somateria spectabilis, NA), torsk (antatt nordøstarktisk- og kysttorsk 

nord for 62° N, Gadus morhua, LC), laks (Salmo salar, LC) og sei (Pollachius virens, LC), vurdert 

til middels verdi iht. verdikriteriene [12, 21]. 

 

De rødlistede artene oter (Lutra lutra, VU), ærfugl (Somateria mollissima, NT) og havelle (Clangula 

hyemalis, NT) er også registrert i influensområdet, nær Veines [9], og vurderes til stor verdi iht. 

verdikriteriene. Artsfunnene er dokumentert innenfor eller nær influensområdet, så det utelukkes 

ikke at artene forekommer også innenfor planområdet. 

 

Under dronebefaringen ble det observert stortare (Laminaria hyperborea, LC), sukkertare 

(Saccharina latissima, LC), lange (Molva molva, LC), og andre uidentifiserte arter av flyndrefisk, 

brune makroalger, mosdyr, kalkalger, sjøpiggsvin, sjøstjerner, rur, børstemarker, snegler, 

sjøanemoner og marker. Iht. verdivurderingen er de fleste av disse regnet som vanlige arter, og 

vurderes iht. verdikriteriene i Håndbok V712 og Miljødirektoratets veileder til noe verdi. 

 

Artsfunnene vurderes totalt til middels stor verdi. Årsaken er et fåtall av registrerte arter i 

rødlistekategoriene kritisk truet (CR) og sterkt truet (EN), samt få registreringer i kategoriene 

sårbar (VU) og nær truet (NT), og flere registreringer og observasjoner av vanlige, intakte (LC) 

arter.  

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 
Verdi      

     

 

 

3.5.2 Fremmede skadelige arter 

Det ble ikke observert fremmede skadelige arter innenfor plan- og influensområdet, eller i relativ 

nærhet til områdene. I Vann-Nett er det registrert et notat fra Statsforvalteren (tidligere 

Fylkesmannen) i Troms og Finnmark, om risiko for invasjon av arten kongekrabbe (Paralithodes 

camtschaticus) oppført som svært høy risiko (SE) i Fremmedartsbanken [22]. Det er imidlertid 

ingen registrerte funn av fremmedarten innenfor det foreslåtte verneområdet Lopphavet. 

3.6 Økologiske funksjonsområder 

Plan- og influensområdet er tilknyttet vannforekomstene Breivikfjorden og Breivikbotn; registrerte 

utbredelses- og gyteområder for kysttorsk (nord for 62°) [2, 17, 4]. Gyteområdet, som strekker 

seg fra Lopphavet og inn til Breivikbotn, vurderes å holde kommersielt utnyttede bestander av bl.a. 

torsk, basert på intervjuundersøkelser med fiskere (se Figur 12). Gyteområdene er ikke verifisert 

og avgrenset gjennom eggtelling og strømmodellering, og er dermed ikke verdisatt på grunnlag av 

eggtetthet. Dataene er uansett relevante og viktige i tilknytning til planlegging og forvaltning i 

kystområder. 

 

Det økologiske funksjonsområdet vurderes, iht. kriteriene i DN håndbok 19, Håndbok V712 og 

Miljødirektoratets KU-veileder, å være av stor verdi. 
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Figur 12. Utsnitt av Fiskeridirektoratets kartlag «gyteområde», som viser områder hvor det blir fanget gytefisk, hvilken art og 

gyteperiode. Opplysningene er basert på intervju av fiskere, og inneholder opplysninger om kommersielle arter. Plan- og 

influensområdet er tegnet inn med sorte linjer. Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

Som nevnt i kapittel 3.4.1, er det høy sannsynlighet for at det fins store sammenhengende 

forekomster av tareskog, og større områder med skjellsand og kalkalger, ut over det som ble 

kartlagt med undervannsdrone i oktober 2020. Tareskoger er av de mest produktive økosystemene 

på jorda og har en viktig økologisk funksjon som habitat for fisk, bløtdyr og krepsdyr, og som 

næringssøkområde for sjøfuglarter. De observerte tareskogenes plasseringer nært gyteområde, 

deres tilsynelatende menneskelige upåvirkede tilstand, og spredning har trolig lokal og regional 

betydning i sammenbinding av funksjonsområder for bentiske og pelagiske arter. I likhet med 

tareskoger, fungerer skjellsand som habitat for fisk og krepsdyr, med betydning for gyting og 

oppvekst. Naturtypen fungerer også som habitat for bløtbunnsfauna, og utgjør sannsynligvis en 

viktig funksjon som forflytnings- og spredningskorridor for marine arter [7]. Den økologiske 

funksjonen til kalkalger - spesielt løstliggende kalkalger – er blant annet som habitat for flere 

virvelløse dyr som børstemark, sjøstjerner, muslinger og sjøpiggsvin. Disse naturtypene sammen, 

tilrettelegger for et rikt biologisk mangfold og et motstandsdyktig økosystem. De økologiske 

funksjonsområdene vurderes iht. verdikriteriene å være av stor verdi [7, 12, 21]. 

 

Det økologiske funksjonsområdet vurderes totalt å være av stor verdi, på grunnlag av viktigheten 

som næringssøkområde og habitat for norske ansvarsarter og NT-arter som praktærfugl, torsk, 

laks, sei, ærfugl og havelle. 

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 
Verdi      

     

Gyteområde torsk 
februar-april 

Rognkjeks 
april-juni 

https://opendatafiskeridirektoratet-testkommune.hub.arcgis.com/datasets/gyteomr%C3%A5de
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3.7 Økosystemtjenester  

Biologisk mangfold spiller en nøkkelrolle for alle typer økosystemtjenester. Naturgrunnlaget i 

planområdet er heterogent og vurderes å være av betydning. Økosystemfunksjonene i planområdet 

gir grunnlag for sentrale økosystemtjenester som vist i Tabell 4. 

Tabell 4. Økosystemtjenester som økosystemfunksjonene i plan- og influensområdet gir grunnlag for. 

Støttende tjenester Fotosyntese/primærproduksjon: kalk-, mikro- og makroalger. 

Habitat: yngle- og oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk, krepsdyr 

og bløtdyr.  

Forsynende tjenester Næringssøk-område for flere sjøfuglarter som ærfugl og havelle. 

Beitegrunnlag for bl.a. fugl, fisk og krepsdyr 

Regulerende tjenester 

 

Klimaregulering: lokal klimaregulering, redusert klimastress gjennom 

karbonfangst (tare) og langtidslagring av organisk karbon gjennom sedimentering 

av dødt organisk materiale til havbunnen. 

Vannrensing og avfallsbehandling (nedbrytning og avgiftning) 

Regulering av vannstrømmer gjennom økosystemer 

Opplevelses- og 

kunnskapstjenester 

Rekreasjon og friluftsliv: vannforekomster med fisk; dykkeplass. 

Velvære og estetiske verdier: lite berørt fjæresone og sjøbunn med klart vann og 

klare farger fra tareskog og ruglbunn.  

Kunnskap og læring: kilde til kunnskap gjennom forskning og overvåkning med 

naturen som læringsarena.  

 

Økosystemtjenestene vurderes totalt å ha stor regional betydning, og vurderes derfor totalt til stor 

verdi. 

 
 Uten 

betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Verdi      
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3.8 Sammenstilte verdivurderinger 

Tabell 5. Sammenstilt verdivurdering for plan- og influensområdet iht. DN-håndbok 19 (DN-HB19), Håndbok V712 og 

Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger for klima og miljø. 

Verdivurdering med begrunnelse 
Verdi 

Uten 

betydning Noe Middels Stor 

Svært 

stor 
 

Vannmiljø 
Tilsynelatende uberørt av menneskelige 

inngrep; god økologisk tilstand. 

     

     
 

Verneområder 

Tidligere del av et foreslått verneområde [12]. 

Tilfredsstiller b.la. vilkårene a, b, c, f og g i § 

39. 

     

      

Marine naturtyper 

Nordlig tareskog (M1-5), ruglbunn (M4-11), 

skjellsandbunn (M4-11). Nær truede naturtyper 

(NT) med B- og C-verdi; A og B-lokaliteter; C-

lokaliteter [7]. 

     

     
 

Arter og 

artsmangfold 

Ansvarsarter; andre spesielt hensynskrevende 

arter; vanlige arter og deres funksjonsområder; 

sårbare (VU) arter og deres funksjonsområder. 

     

     
 

Økologiske 

funksjonsområder 

Funksjonsområde for norske ansvarsarter og 

sårbare arter (VU); gyteområder for store, 

kommersielt utnyttede bestander [7]. 

     

     
 

Økosystemtjenester 

Vurderes å ha stor regional betydning for 

gjennom bl.a. biologisk mangfold; produksjon; 

klimaregulering; vannrensing m.m. 
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKENE  

4.1 0-alternativet: 

Det er ikke kjent at det foreligger øvrige planer som har betydning for den fremtidige utviklingen 

av naturmangfoldet i planområdet. 0-alternativet representerer derfor den naturlige utviklingen av 

området, basert på den eksisterende situasjonen beskrevet i kapittel 3. Alternativet brukes som 

referanse ved vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket, og har per 

definisjon ingen/ubetydelig konsekvens (0). 

4.2 Planalternativet: 

Det planlegges flere ulike bygg og anlegg på land, både innenfor og utenfor planområdet. Tiltak 

utenfor planområdet gjelder i hovedsak vannforsyningsanlegg, hvor vann trolig føres i sjøkabler til 

Veines, fra Eggevannene. Tiltak innenfor planområdet omfatter planering og utfylling for etablering 

av næringsområde med tilhørende infrastruktur som VVA, kraftforsyning, veg og parkering m.m., 

samt mudring og utfylling i sjø for etablering av kai til brønnbåt, og eventuelt molo. 

Produksjonsbygget forventes å være på mellom 20 000–40 000 m2. For utfyllingen vurderes det å 

bruke stedegne sprengmasser og tilkjørte masser fra lokale deponier/brudd. 

 

 

Figur 13. Konseptskisse over planlagte inngrep. Kun anlegg og kai (inngrep innenfor planområdet) utredes her. Hentet fra 

konsekvensutredningen for terrestrisk naturmiljø. Influensområdet skiller seg noe ut fra marint influensområde. 
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5. TILTAKETS PÅVIRKNING 

5.1 0-alternativet 

0-alternativet medfører naturlig utvikling i et område med relativt lite menneskelig påvirkning. 

Dersom området forblir tilnærmet uberørt og ikke nedbeites av sjøpiggsvin, kan verdien av 

tareskogen og kalkalgesamfunnet øke. Virkningene av 0-alternativet vurderes som ubetydelig, da 

det ikke foreligger sikker informasjon om endret fremtidig bruk. 

5.2 Planalternativet 

5.2.1 Vannforekomster og vannmiljø 

Plantiltakets anleggsfase vil, med høy sannsynlighet, påvirke den økologiske tilstanden i 

vannforekomstene gjennom partikkelspredning og forurensning. Ved utfylling av masser over 

eksisterende sjøbunn, kan sedimentpartikler virvles opp, spres og nedslamme sjøbunn, i likhet med 

eventuell spredning av finstoff fra selve utfyllingsmassene. Dette gjelder spesielt på sør-østsiden 

av Veines, hvor det er dokumentert finpartikulære sedimenter [18]. Det er også funnet moderat 

forurensning av enkelte PCB- og PAH-forbindelser på sør-østsiden av Veines, innenfor planområdet. 

Det er derfor en risiko for at helse- og miljøskadelige forbindelser i sedimentet virvles opp og spres 

ved anleggsarbeid. Ved anleggsvirksomhet foreligger det også risiko for utilsiktede utslipp av blant 

annet oljesøl og drivstoff fra anleggsmaskiner. Nevnte påvirkningsfaktorer kan endre vannmiljøet 

gjennom både fysisk-kjemiske og biologiske kvalitetselementer, slik som endringer i bentisk og 

pelagisk artssammensetning. 

 

I driftsfasen er det sannsynlig at planalternativet medfører økte utslipp av næringssalter og organisk 

stoff, sammenlignet med 0-alternativet. Planteplankton, makroalger og bløtbunnsfauna er svært 

følsomme for eutrofiering og organisk belastning [23], og kan bli påvirket av plantiltaket. Graden 

av påvirkning på resipienten avhenger av kvantitet og sammensetning av anleggets utslipp til sjø, 

samt plassering av utslippspunkt. Driftsfasens påvirkning på vannmiljøet vil beskrives nærmere i 

en egen prosess, men vurderes her å medføre noe forringing, sammenlignet med 0-alternativet.  

 
 Sterkt 

forringet Forringet 
Noe 

forringet 
Ubetydelig 

endring Forbedret 

Anleggsfase 

     

     

Driftsfase      

 

 

5.2.2 Verneområder 

Anleggsfasen medfører arealendringer som berører en liten/ubetydelig arealmessig del av det 

foreslåtte verneområdet «Lopphavet», og påvirkningen antas å utgjøre en varig forringelse av 

mindre alvorlig art. Selv om plan- og influensområde ikke inngår i 2019-tilrådningens avgrensning 

av Lopphavet, vil anleggsvirksomheten kunne ha negative virkninger for mobile og migrerende arter 

som også oppholder seg innenfor verneområdet.  

 

Det vurderes at driftsfasen medfører ubetydelig til noe endring i verneområdet. Påvirkningen 

avhenger noe av utslippet fra settefiskanlegget, og utslippskravene som bestemmes i senere fase. 

Dersom utslipp i driftsfase forringer vannmiljøet i resipienten, er det trolig Breivikfjorden og 

Breivikbotn som påvirkes nevneverdig – ikke Lopphavet. 

 

Planalternativet er vurdert å medføre noe forringelse iht. påvirkningskriteriene i Håndbok V712 

og Miljødirektoratets veileder [21, 12]. 
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5.2.3 Marine naturtyper 

Planalternativet vil i anleggsfasen berøre størstedelen (>50 %), eller et mindre areal (<50 %) av 

den mest verdifulle delen av kalkalgene i planområdet. Restareal risikerer dermed også å miste sine 

økologiske kvaliteter og/eller funksjoner, som følge av utfylling i Veinesbukta og mudring i området. 

Kalkalger er skjøre og knuses lett ved mudring, samt er sensitive for nedslamming. 

 

Driftsfase kan medføre utslipp av næringssalter og organiske næringsstoffer i konsentrasjoner som 

vil kunne påvirke de resterende kalkalgene i planområdet. På grunn av datamangel, er det ukjent 

hvilken grad av endringer i vannkvalitet denne naturtypen tåler, da de færreste kalkalger er nøye 

kartlagt og undersøkt i Norge [8]. På bakgrunn av kunnskapsmangelen, vurderes plantiltaket å 

medføre noe endring (naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, § 9). 

 

Iht. påvirkningskriteriene vurderes påvirkningene å medføre sterk forringelse av kalkalgene i 

anleggsfasen, og noe forringet i driftsfase. 

 

Anleggsfasen vurderes å medføre varig forringelse av <20% av lokaliteten i mindre alvorlig grad 

(1–10 år restaureringstid), samt å forringe de eufotiske (ca. 20 m dyp og oppover) områdene i 

influensområdet midlertidig. Dette fordi tareskogen allerede viser tegn på nedbeiting, og kan ha økt 

sårbarhet for ekstra påkjenninger som fysiske tiltak og partikkelforurensning. Tilførsel av partikler 

til vannmassene kan føre til redusert lystilgang og redusert evne til fotosyntetisering. 

 

I driftsfasen kan økt tilførsel av næringsstoffer over tid føre til etablering av hurtigvoksende 

trådformede alger. Trådformede alger kan over tid tildekke havbunn og redusere reetablering av 

nye tareplanter, og dermed risikere noe tilbakegang av naturtypen. 

 

Iht. påvirkningskriteriene vurderes tiltakene totalt å medføre sterk forringelse i anleggsfasen og 

noe forringelse i driftsfasen, for naturtypene. Påvirkningen på kalkalgene er utslagsgivende for 

vurderingen av totalpåvirkningen. 
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5.2.4 Økologiske funksjoner for arter og økologiske funksjonsområder 

I anleggsfasen omfatter planalternativets virkninger på økologiske funksjonsområder arealbeslag, 

forringet vannkvalitet av (foreløpig) ukjent grad, økt menneskelig aktivitet, støy og kunstig 

belysning. Arealbeslag beskrives som en av de sentrale driverne for tap av naturmangfold, ettersom 

det kan splitte opp sammenhengende leveområder og forringe arealer, slik at funksjoner som 

gjemmested, næringssøk, gyting og (primær-)produksjon reduseres [12]. Områdets funksjon for 

fauna som sjøfugl, marine pattedyr, fisk og krepsdyr, samt marin flora, vil trolig svekkes i 

anleggsfasen, på grunn av økt belastning på økosystemet. Omfanget av forstyrrelsene kan i noen 

grad reduseres gjennom iverksetting av avbøtende tiltak, men vil gi lite utslag for den totale 

belastningen som følger arealbeslaget. Se kapittel 6.3 for eksempler på avbøtende tiltak. 
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Utbyggingstiltak i oppvekstområder for fiskeyngel nær gyteområdet kan forringe vannmiljøet 

gjennom partikkelforurensning samt utslipp av næringssalter, organiske og miljøskadelige stoffer. 

Partikkelspredning fra utfyllingsmasser utgjør en risiko for skade på gjeller hos fisk, og kan medføre 

økt grad av nedslamming, sammenlignet med 0-alternativet. Nedslamming kan forringe 

skjellsandbunnens funksjon for gyting. Forringelse av gytehabitat er en generell trussel for flere 

arter inkludert fisk, og kan forårsakes av overgjødsling, økt sedimentering av organisk materiale 

og redusert oksygennivå. Uten produktive områder for rekruttering, kan mengden kystsonefisk over 

tid reduseres. For fisken er egg- og larvestadiene sårbare, og det er viktig med best mulige 

miljøforhold. Partikkelspredning og nedslamming anses å være en midlertidig belastning, men 

ettersom virkningene kan trenge kort restaureringstid (1-10 år), vurderes påvirkningen å utgjøre 

noe forringing. 

 

Nasjonale tareskoger er estimert å ha blitt redusert med 55 % siden 1950-tallet, gjennom 

nedbeiting av drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis). Selv om årsaken er lite kjent, 

har nedgang i predatorer som torsk vært foreslått som én av årsakene til økt nedbeiting [24]. Det 

er observert tegn til noe nedbeiting i tareskogen i planområdet, som kan bety at naturtypen er noe 

mer sårbar overfor ytterligere belastning i anleggsfasen, slik som arealbeslag og økte 

partikkelkonsentrasjoner. Arealbeslag er ofte ikke like endelig for tareskog som for skjellsand og 

kalkalger, ettersom tareskogen kan rekolonisere over tid. 

 

De totale forstyrrelseseffektene i driftsfasen vil sannsynligvis være mindre enn i anleggsfasen. Det 

påpekes imidlertid at drift av settefiskanlegg, og alt det innebærer, vil påføre økt belastning på 

økosystemene innenfor plan- og influensområdet, sammenlignet med 0-alternativet. Drift vil 

sannsynligvis medføre størst påvirkning i form av utslipp fra anlegget og forstyrrelser fra økt 

båttrafikk og anleggsmaskiner. Ved å utføre avbøtende tiltak vil belastningen fra utslipp kunne 

reduseres til å utgjøre ubetydelig til noe forringing. 

 

Plantiltaket medfører arealbeslag, som vil kunne redusere viktige økologiske funksjoner for arter. 

Inngrepet vurderes totalt sett å utgjøre en varig forringelse av middels til høy alvorlighetsgrad, 

ettersom de lokale økosystemene rundt Veines har særegne kvaliteter for tilknyttede 

artspopulasjoner. Plan- og influensområdet vurderes som forringet med hensyn til påvirkninger 

på økologiske funksjonsområder. 
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6. KONSEKVENSVURDERING 

6.1 0-alternativet  

Virkningen av en naturlig utvikling av området vurderes som uvesentlig (ubetydelig endring). 0-

alternativet tilsvarer derfor ubetydelig konsekvens. 

6.2 Planalternativet 

Planalternativets påvirkning er sammenstilt med områdets verdi ved hjelp av konsekvensvifta (Figur 

14). Inngrepets totale virkninger medfører forringelse av områder med stor verdi innenfor deltema 

vannmiljø (1), som tilsvarer alvorlig miljøskade (- - -). For verneområdet (2) medfører inngrepets 

virkninger noe forringelse av områder med svært stor verdi, som tilsvarer betydelig miljøskade (- 

-). Inngrepets virkninger for deltemaene marine naturtyper (3), samt økologiske funksjoner for 

arter og økologiske funksjonsområder (4) medfører sterk forringelse av områder med stor verdi, og 

tilsvarer alvorlig miljøskade (- - -). 

 

Inngrepet berører nær truede og sårbare naturtyper, og funksjonsområder for sårbare og nær 

truede arter. Forringelse av slike områder er ikke i tråd med forvaltningsmålene i 

naturmangfoldloven §§ 4 og 5 samt nasjonale miljømål. De indirekte virkningene av tiltaket står 

også i strid med Bern- og Bonnkonvensjonens krav om vern av truede og sårbare arter og deres 

funksjonsområder. Årsaken til at disse naturtypene og artene er utrydningstruet, er denne typen 

inngrep som bidrar til bit-for-bit nedbygging av mindre berørte områder. Det er viktig for fremtiden 

å ivareta et representativt utvalg av relativt upåvirket marin natur, ikke bare for bevaring, men 

også for forskning og overvåking. I en tid med økt menneskelig påvirkning og globale endringer i 

havklima og -kjemi, styrkes viktigheten av slike referanseområder. Den samlede virkningen av 

planalternativet vurderes til å kunne medføre stor negativ konsekvens for tema naturmangfold. 

 

 

Figur 14. Konsekvensvifta med sammenstilling av deltemaets verdi (x-aksen) og tiltakets påvirkning (y-aksen). Se Tabell 2 for 

forklaring på konsekvenskategoriene. 1 = vannmiljø, 2 = verneområder, 3 = marine naturtyper, 4 = økologiske funksjoner for 

arter og økologiske funksjonsområder. 
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6.3 Avbøtende tiltak 

Det er identifisert få avbøtende tiltak som kan redusere de totale konsekvensene overfor 

naturmangfold. På grunn av tiltakets arealbehov, vil det være vanskelig å redusere arealinngrepet 

i lokalitetene med rødlistede og viktige naturtyper.  

 

Tiltak som allikevel kan redusere skadevirkningen marginalt, er å sette mål om å minimere 

forstyrrelseseffekten overfor artene av nasjonal forvaltningsinteresse, både i anleggs- og 

driftsperioden. Dette for at de økologiske funksjonsområdene skal svekkes i minst mulig grad. 

Eksempelvis, bør støyende tiltak unngås i perioder hvor hensynskrevende arter er spesielt sårbare 

(f.eks. gytevandring og gyte- og hekketid). Lysforurensning bør unngås/minimeres ved å begrense 

bruken av kunstig lys, enten i perioder av døgnet (arbeid i naturlig dagslys), eller i perioder av året 

(arbeid i årstid med godt naturlig lys). Lyskvalitet som styrke og fargeegenskaper, bør planlegges 

med hensyn på naturmangfold. Det er usikkert hvor god effekt som kan forventes av nevnte 

avbøtende tiltak, så dette bør utredes nærmere. 

 

Ettersom tiltakene med høy sannsynlighet vil belaste vannmiljøet midlertidig i anleggsfasen, er det 

identifisert noen avbøtende tiltak som kan redusere skadevirkningene. Dette kan være å sette mål 

om å hindre/redusere spredning av partikler, forurensning og plast i vannmassene, ved å 

gjennomføre tiltak som f.eks. utfylling innenfor steinsjeté, bruk av siltgardin, fjerning/tildekking av 

forurensede sedimenter, opprydding. Ellers kan det påses at det er gode rutiner for å begrense 

utilsiktede utslipp (for eksempel olje/diesel fra anleggsmaskiner), og for å kontrollere eventuell 

spredning av partikler. I driftsfasen er det viktig å rense avløpsvann for å redusere utslipp av 

organisk materiale, næringsstoffer og eventuelt plast. Disse tiltakene kan redusere 

skadevirkningene overfor deltemaet vannmiljø fra «forringet» til «ubetydelig/noe forringet» og 

muligens redusere delområdets konsekvens til betydelig miljøskade. Vurderingen av den totale 

belastningen som planalternativet får på naturmangfold endres imidlertid ikke, da arealbeslag vil 

være den største påvirkningsfaktoren. 
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7. VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-12 

7.1 Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. (…).» [11]. 

 

Utredningen er basert på vitenskapelig kunnskap innhentet etter gjeldende metodikk, både fra 

offentlig tilgjengelige databaser og prosjektspesifikk befaring. Virkningen av tiltaket er vurdert etter 

anerkjent metodikk for konsekvensutredninger. Usikkerheten knyttet til arters bestandssituasjon 

og naturtypers arealutbredelse og økologiske tilstand, er middels til lav. Usikkerheten tilknyttet 

tiltakets omfang og påvirkning under driftsfase er noe større. 

7.2 Føre-var-prinsippet (§ 9) 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 

ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 

en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 

 

Kunnskapsgrunnlaget er ansett som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets konsekvenser for 

områdets naturmangfold. Der det foreligger usikkerhet om tiltakets omfang og påvirkning, er føre-

var-prinsippet lagt til grunn. 

7.3 Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er, eller 

vil bli utsatt for».  

 

Utbyggingen må sees i sammenheng med andre planlagte tiltak i nærområdet, samt den samlede 

belastningen på naturmangfoldverdiene som berøres. Inngrepet berører nær truede og sårbare 

naturtyper, og funksjonsområder for nær truede og sårbare arter.  

7.4 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

Det er identifisert få avbøtende tiltak som kan redusere skadevirkningene overfor naturmangfoldet.  

Det bør legges vekt på å begrense mengden støy, rystelser og kunstig belysning, samt tilførsel av 

fast stoff, væske eller gass til vann, i både anleggs- og driftsfase. Dersom planen realiseres, bør 

mulighetene for kompenserende tiltak undersøkes med hensikt om å unngå netto tap av truede 

arter og naturtyper.  

7.5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 

av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.» 

 

Tiltakets lokalisering vurderes som mindre god med hensyn til naturmangfold. Denne typen anlegg 

bør samlokaliseres slik at områder som er verdifulle for naturmangold kan bevares. 
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