Områdeplan for Raudbergvika – Eidsdal.
Etablering av kai og utfylling i sjø ved
Eidsdal, Fjord kommune

Konsekvensutredning for naturmangfold
og fiskeri

R
A
P
P
O
R
T

Rådgivende Biologer AS 3547

Rådgivende Biologer AS
RAPPORT TITTEL:
Områdeplan for Raudbergvika – Eidsdal. Etablering av kai og utfylling i sjø ved Eidsdal, Fjord
kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og fiskeri
FORFATTERE:
Linn Eilertsen, Conrad J. Blanck, Birgit Huseklepp & Bjart Are Hellen
OPPDRAGSGIVER:
RH Investments AS
OPPDRAGET GITT:
29. oktober 2021

RAPPORT DATO:
12. januar 2022

RAPPORT NR:
3547

ANTALL SIDER:
41

EMNEORD:
- Naturtyper
- Artsforekomster
- Makrellterne

ISBN NR:
978-82-8308-887-8

- Laks
- Sjøørret

KONTROLL:
Godkjenning/kontrollert av

Dato

Stilling

Mette Eilertsen

21.12.21

Fagansvarlig Marin

Signatur

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
Edvard Griegs vei 3D, N-5059 Bergen
Foretaksnummer 843667082-mva
www.radgivende-biologer.no
Telefon: 55 31 02 78
E-post: post@radgivende-biologer.no

Rapporten må ikke kopieres ufullstendig uten godkjenning fra Rådgivende Biologer AS.
Forsidebilde: Brisingia-sjøstjerne og hvit skjellpølse på 294 m dyp ved transekt 4 i planlagt
utfyllingsområde.

FORORD
RH Investments AS ønsker å etablere et oppdrettsanlegg i fjellhaller i Raudbergvika i Fjord kommune.
Anlegget skal kobles sammen med et område i nordvestre del av Eidsdal via tunnel og massene skal
deponeres ved Eidsdal i sjø. Arealet her skal legges til rette for etablering av støttefunksjoner til
oppdrettsanlegget. På utfylt areal skal det etableres kailinje, slakteri og lager.
I forbindelse med planlagte tiltak i Eidsdal har Rådgivende Biologer AS på oppdrag fra RH Investments
AS utarbeidet en konsekvensutredning for naturmangfold og fiskeri. Det er fra før av utarbeidet en
konsekvensutredning i forbindelse med tiltaksplanene i Raubergvika (Haugsøen & Eilertsen 2021).
Rapporten er utarbeidet av Linn Eilertsen (Cand. Scient naturressursforvaltning), Conrad J. Blanck
(MSc landskapsøkologi), Birgit Huseklepp (MSc marinbiologi) og Bjarte Are Hellen (Cand. Scient
ferskvannsøkologi) og er basert på offentlig informasjon og feltarbeid utført i sjø 8. og 9. september
2021 av Mette Eilertsen. Mette Eilertsen (MSc marin biodiversitet) har bidratt med faglig vurdering og
kvalitetssikring av rapporten.
Rådgivende Biologer AS takker RH Investments AS for oppdraget og Frøy Vest AS for godt samarbeid
under feltarbeidet.

Bergen, 12. januar 2022
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SAMMENDRAG
Eilertsen, L., Blanck, C.B, Huseklepp, B.S. & B.A. Hellen 2022. Områdeplan for Raudbergvika –
Eidsdal. Etablering av kai og utfylling i sjø ved Eidsdal, Fjord kommune. Konsekvensutredning
for naturmangfold og fiskeri. Rådgivende Biologer AS, rapport 3547, 401 sider, ISBN 978-828308-887-8.
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet en konsekvensutredning for naturmangfold og fiskeri for et
prosjekt der det skal etableres kai og fylles ut i sjø ved Eidsdal i Fjord kommune. Det er planer om å
etablere tunnel og deponere steinmasser i sjø fra utsprenging av fjellhaller. På utfylt areal skal det
etableres kailinje, slakteri og lager.

DAGENS MILJØTILSTAND
I Eidsdal er det en del tekniske inngrep langs sjøen fra før. Det er etablert et større fellesnaust. I øst er
det campingplass med servicebygg, badeplass og flere eldre enkeltstående naust. Ytterdalsgata er
tilkomstvei og er koblet til fylkesvei i øst. Deler av området er regulert til landbruksformål,
campingplass, naustformål og forretningsformål/næring. Området grenser til sentrumsbygninger med
leiligheter.
Området for tunnelpåslag er planlagt i en bratt og skogkledd fjellside. Skogen er en blandingsskog med
høy til særlig høy bonitet og med middels alder. Utfyllingsområdet i fjorden består av varierende bunn
som veksler mellom partier av bratt fjellvegg og partier av bløtbunn med mindre helning. Ved dypere
områder utenfor utfyllingsområdet dominerte bløtbunn. Vanlig fauna ble observert både på bløtbunn og
på hardbunn. Det marine samfunnet var relativt likt i hele fjordområdet, både innenfor og utenfor det
estimerte influensområdet.

NULLALTERNATIVET
Sammenligningsåret fastsettes å være 10 år fram i tid, det vil si omtrent den tiden det vil ta for et
eventuelt landbasert oppdrett å være i drift. Naturmangfoldet i området vil være i tilnærmet samme
tilstand som i dag dersom tiltaket ikke realiseres.

VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
Det er avgrenset et økologisk funksjonsområde for makrellterne (EN) som på grunn av sin høye
rødlistestatus får svært stor verdi. Eidsdalselva har middels verdi som funksjonsområde for anadrom
fisk. Laksebestandene i Valldalselva, Korsbrekkelva og fjordsystemet utenfor disse elvene har stor
verdi, mens sjøørretbestandene og de andre laksebestandene i de andre anadrome elvene i
Nordalsfjorden, Synnylvs-/Geirangerfjorden og indre del av Storfjorden har middels verdi. Øvrige
naturområder på land og i sjø som ikke er påvirket av tekniske inngrep har noe verdi som
funksjonsområder for vanlige arter.
FISKERI
Det er registrert to lokaliteter med verdi for fiskeri i utredningsområdet; en fiskeplass med middels verdi
og en låssettingsplass med noe verdi.
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
NATURMANGFOLD
Tiltaket vil føre til en del arealbeslag i sjø som er habitat for mange vanlige arter. I tillegg vil et
hekkeområde for makrellterne få redusert funksjon som følge av økt støy og forstyrrelser. Økt båttrafikk
til og fra kaianlegget kan være forstyrrende for utvandrende laks, men omfanget av denne trafikken er
forventet å være liten og den negative påvirkningen dermed svært liten for laksebestandene. Kaianlegget
med økt trafikk vil derimot gjøre nærområdet mindre attraktivt for beitende sjøørretpostsmolt og vil gi
noe forringelse av funksjonsområder for sjøørret.
Samlet er det overvekt av delområder med lave konsekvensgrader, men for et av delområdene kan
tiltaket medføre alvorlig miljøskade og dette vektlegges i samlet vurdering. Tiltaket vil også øke
belastningen på økosystemet. Samlet konsekvens for naturmangfold vurderes å være stor negativ.
Vurderinger

Konsekvens for
delområder

Delområde
1. Eidsdal
2. Eidsdalselva
3. Laksebestander i Valldalselva og Korsbrekkelva
4. Laks- og sjøørretbestand i Nordfjorden, Synnylvs/Geirangerfjorden og Indre Storfjorden
Influensområdet for vanlige arter
Begrunnelse for vektlegging

Avveininger

Samlede virkninger
Samlet konsekvens

Samlet
konsekvens for
naturmangfold

Begrunnelse

0-alt.
0
0
0

Utbygging
Alvorlig miljøskade ( - - - )
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

0

Noe miljøskade (-)

0

Noe miljøskade (-)
Delområde 1 vektlegges fordi
konsekvensgraden er høy
Økosystemet er i dag noe belastet fra
før og belastningen vil øke ysom
følge av tiltaket.
Stor negativ konsekvens
Tiltaket kan medføre varig tap av
hekkelokalitet for rødlisteart med
høy status

FISKERI
Tiltaket vil føre til arealbeslag i et lokalt viktig fiskefelt og påvirke en mindre låssettingsplass. Det er
ikke vurdert at det kan oppstå samlete virkninger som bør inngå i konsekvensvurderingen. Samlet
konsekvens for fiskeri vurderes å være noe negativ.
Vurderinger
Konsekvens for
delområder
Avveininger
Samlet konsekvens
for fiskeri

Delområde
A. Seljurda-Geitvika
B. Storurdneset
Begrunnelse for vektlegging
Samlede virkninger
Samlet konsekvens
Begrunnelse

0-alt.
0
0

Utbygging
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ingen vektlegging
Ingen samlede virkninger vurdert
Noe negativ konsekvens
Et delområde med lav
konsekvensgrad

KONSEKVENS AV ANLEGGSFASE
Deponering av utsprengte steinmasser og anleggsarbeid med utsprengning av fjell vil medføre avrenning
av steinstøv og sprengstoffrester, som kan påvirke makroalger- og taresamfunn, samt dyreliv ved
nedslamming. Hekkende makrellterne vil bli forstyrret av sprengning og anleggsarbeid dersom det skjer
i hekkesesongen.

AVBØTENDE TILTAK
For å unngå negative virkninger og konsekvenser er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid
(sprenging og utfylling) utenom gyteperiodene til torsk og blålange fra februar til april som benytter seg
av Norddalsfjorden.
Rådgivende Biologer AS
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Man bør i størst mulig grad også unngå utfylling og sprengning i perioden da postsmolt av laks vandrer
ut fra elvene, en kan anta at hovedtyngden av postsmolt av laks passerer forbi Eidsdal i perioden 1. mai
til 15. juni. Det bør også unngås sprenging og dumping av masser i sjø fra land i hekketiden til
makrellterne, fra april til juni.

USIKKERHET
Det er stor usikkerhet relatert til påvirkning av partikkelspredning og dermed avgrensing av
influensområder. Dette fører til usikkerhet rundt påvirkning av partikkelspredning på anadrom fisk, samt
synspåvirkning på småfisk og yngel.
Det knyttes også noe usikkerhet til hekking av makrellterne som er registrert i 2015, og dermed også
påvirkningen i driftsfasen.
Når det gjelder økt støy, trafikk og belysning, er det ingen tvil om at alt dette vil øke sammenlignet med
dagens situasjon og at det vil ha en negativ påvirkning på naturmangfoldet, først og fremst for fugl og
pattedyr. Men det knyttes usikkerhet til hvor stor den negative påvirkningen vil være.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Vurderingene i denne konsekvensvurderingen bygger på foreliggende informasjon og datagrunnlaget
vurderes samlet som godt. Det anbefales å få gjennomført ornitologiske undersøkelser i hekkesesongen
for å redusere usikkerheten knyttet til hekkelokaliteten for makrellterne.
Det tilrådes å utføre overvåking i anleggsperioden ved etablering av utfyllingsfot og industriområde for
å oppdage og dokumentere eventuell uakseptabel spredning av finstoff eller forurensing. Nedenfor er
det listet hva som bør utgjøre et minimum til overvåking i anleggsfasen.
• Vannprøver for kjemisk analyse
• Turbiditet i vannsøylen målt med CTD.
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TILTAKET
Rhi 2030 Investment AS skal søke om å etablere et nytt landbasert anlegg for produksjon av smolt,
postsmolt- og matfisk av laksefisk i et nedlagt gruveområde for utvinning av olivin i Raudbergvika i
Fjord kommune. Det landbaserte anlegget skal kobles sammen med et område i nordvestre del av
Eidsdal via tunnel og arealet her skal ligge til rette for etablering av støttefunksjoner til oppdrettsanlegget
(figur 1). I denne konsekvensutredningen er det tiltakene i Eidsdal som vurderes. Det pågår en
reguleringsprosess hvor Nordplan AS er utførende plankonsulent og har utarbeidet et planprogram for
områdeplan for Raudbergvika- Eidsdal i Fjord kommune.
RH Investments AS disponerer et 2 000 daa stort industriområde ved Raudbergvika som søkes
omdisponert til akvakultur (figur 1). I arealdelen til kommuneplanen er deler av arealet satt av til område
for råstoffutvinning og resterende til LNF-område. Planområdet ved Raudbergvika grenser til
Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap i øst og sør, og
mot Sunnylvsfjorden i vest. For tiltaksplanene i Raubergvika er det fra før laget en konsekvensutredning
(Haugsøen & Eilertsen 2021).

Figur 1. Oversiktskart som viser hele planavgrensning for områdeplan Raudbergvika-Eidsdal med svart
stiplet linje. Grøn strek er grense for landskapsvern- og verdsarvområdet. Utklipp fra planprogram
utarbeidet av Nordplan AS.
I Eidsdal er deler av planområdet regulert til landbruksformål, campingplass, naustformål, og
forretningsformål/næring (figur 2) i reguleringsplan for Ytterdal av 07.05.1992.
I forbindelse med etablering av bergrom for matfiskanlegg og tunnel fra Eidsdal til Raudbergvika er det
beregnet et masseoverskudd på 10,5 mill m³ som skal deponeres i sjø ved Eidsdal (figur 3). Dette vil gi
et nytt landareal på ca. 30.000 m², hvor det skal etableres kailinje, slakteri og lager. Masseoverskudd vil
bli deponert fra splitlektere med kapasitet på ca. 1.000 m³, som lastes opp i Raudbergvika og blir ført til
Eidsdal for dumping. Deler av massene vil bli kjørt med bil/dumper og dumpet direkte fra land.
Arealbeslag på land blir svært små og vil kun omfatte anleggs/tilkomstvei for dumping av masser, samt
selve tunnelpåslaget.
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Figur 2. Til venstre: Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Eidsdal viser at området er sett av til
camping, naustformål og LNF-område. Til høyre: Plangrense i Eidsdal (stiplet linje). Utklipp fra
planprogram utarbeidet av Nordplan AS.

Figur 3. Illustrasjon med 1:1,5 fyllingsfot. Figur er mottatt av oppdragsgiver.
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METODE
KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen følger Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger M-1941. Denne
tar utgangspunkt i samme metodikk som Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser V712.
En konsekvensutredning starter med innhenting av kunnskap og data om klima- og miljøtema, fra ulike
kilder til eksisterende miljøinformasjon og fra feltundersøkelser og muntlige kilder. Et godt
kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å utarbeide en god konsekvensutredning og det stilles krav til
innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning. Vurdering av konsekvens for klima- og
miljøtema er i M-1941 delt inn i 6 steg:
Steg 1. Inndeling i delområder
Det opprettes hensiktsmessige delområder i utredningsområdet på grunnlag av de ulike
registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for vurdering av verdi, påvirkning og
konsekvens.
Steg 2: Verdisetting av hvert delområde
Verdi er et mål på hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen blir
vurdert etter en femdelt skala fra "ubetydelig" til "svært stor" verdi. I verdivurderingene er det verdiene
i nullalternativet som legges til grunn.
Steg 3: Vurdering av påvirkning for hvert delområde
I dette steget vurderes i hvilken grad hvert enkelt delområde blir påvirket av planene eller tiltaket (
tabell 4). Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske og geologiske funksjoner, og
økologiske prosesser, forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller
delvis brytes (noen ganger at de styrkes).
Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde
Konsekvensgraden for naturmangfold skal først bestemmes for hvert delområde. Konsekvensgraden
framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Konsekvensgraden vises i en
konsekvensvifte (figur 4), som viser hvor
alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket
Svært
Uten
Noe
Stor
Middels
forventes å bli. Denne skal gjøres for hvert
stor
betydning
alternativ
som
konsekvensutredes.
–––
––––
––
Ødelagt
–
0
Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde
Sterkt
skal
begrunnes.
Tabell
1
viser
forringet
konsekvensgradene som følge av ulike
kombinasjoner av verdi og påvirkning.
Forringet

Noe
forringet

Ubetydelig
endring

+ + +/ + + + +
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Alle områder som blir berørt av et tiltak eller en
plan skal identifiseres, men bare områder som
blir varig påvirket skal vurderes. Langsiktige
virkninger er varige miljøvirkninger av tiltaket,
som kan inntreffe på lang sikt, også utover
planen eller tiltakets levetid.

Forbedret

Figur 4. Konsekvensvifte jf. M-1941.
Sammenstilling av verdi langs x-aksen og grad
av påvirkning langs y-aksen.
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+/++

I enkelte tilfeller er det relevant å beskrive midlertidige påvirkninger på et område, gjerne knyttet til
anleggsfasen. Disse beskrives i eget kapittel.
I konsekvensvurderingene legges nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene beskriver
endringer sammenliknet med nullalternativet. Det gjelder både miljøskader og miljøforbedringer.
Tabell 1. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.
Skala

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

––––

Konsekvensgrad
Svært alvorlig miljøskade

Steg 5: Vurdere samlet konsekvensgrad for miljøtema
Resultatene fra konsekvensviften og tilhørende begrunnelse for konsekvensgrad for hvert enkelt
delområde brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for planen eller tiltaket har på hvert vurdert
miljøtema, som sammenlignes med nullalternativet. Dersom det foreligger ulike alternativer, oppgis en
samlet konsekvensgrad per alternativ.
Forventede virkninger av klimaendringer kan inngå i vurderingen av samlede virkninger.
Konsekvensgraden for miljøtemaet vurderes på en skala fra positiv til kritisk negativ (tabell 2).
Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av miljøtema.
Konsekvensgrad

Kriterier for konsekvensgrad
Stor andel av alternativets område har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere
Kritisk negativ konsekvens
delområder med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (– – – –), og i
tillegg store samlede virkninger. Brukes unntaksvis.
Stor andel av alternativets område har høy konfliktgrad. Det er delområder
Svært stor negativ konsekvens med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (– – – –), og ofte flere/mange
områder med alvorlig miljøskade (– – –). Vanligvis store samlede virkninger.
Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Ofte vil flere delområder ha
Stor negativ konsekvens
konsekvensgrad alvorlig miljøskade (– – –).
Ingen delområder med de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet
Middels negativ konsekvens
lavt. Delområder med konsekvensgrad betydelig miljøskade (– –) dominerer.
Kun en liten del av alternativets område har konflikter. Ingen delområder har
Noe negativ konsekvens
de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet lavt. Vanligvis vil
konsekvensgraden noe miljøskade (–) dominere.
Alternativet vil ikke medføre vesentlige endringer sammenlignet med
Ubetydelig konsekvens
nullalternativet. Det er få konflikter og ingen konflikter med de høyeste
konsekvensgradene.
Totalt sett er alternativet en forbedring for temaet sammenlignet med
nullalternativet. Det er delområder med positiv konsekvensgrad og kun få
Positiv konsekvens
delområder med lave negative konsekvensgrader. De positive
konsekvensgradene oppveier klart delområdene med negativ konsekvensgrad.
Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med
positiv konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative
Stor positiv konsekvens
konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv
konsekvensgrad.
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Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema
Dersom utredningen omfatter flere klima- og miljøtema, skal konsekvensene for alle tema
sammenstilles.
Fremstillingen av forventede konsekvenser for klima- og miljøtemaene skal sikre at de mest sentrale
miljøtemaene presenteres, og vise hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike
alternativene. viser konsekvensgradene som følge av ulike kombinasjoner av verdi og påvirkning.

VALG AV FAGTEMA
Denne utredningen tar for seg temaene naturmangfold og fiskeri (deltema under naturressurser).
Verdisettingskriterier for disse temaene er gitt i tabell 3 og grad av påvirkning er vist i tabell 4 og tabell
5.
Tabell 3. Verdisettingskriterier av ulike fagtema fra M-1941. For fiskeri er kriteriene fra V712.
Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Middels verdi /
forvaltningsprioritet

Stor verdi / høy
forvaltningsprioritet

Verneområder og
områder med
båndlegging

Naturmangfold

Naturtyper
Miljødirektoratets
instruks
DN-håndbok 13,19
Norsk rødliste for
naturtyper
LK =
lokalitetskvalitet

Arter inkludert
økologiske
funksjonsområder
For fisk: NVE 49/2013
(vedlegg 4)

Naturressurser (jf. V712)

FO =
Funksjonsområder

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

CR/EN/VU & svært lav LK.
Naturtyper med sentral
økosystemfunksjon & lav
LK.
NT & lav/moderat LK.
Dårlig kartlagt & lav/moderat
LK.
DN-HB13:
NT & med B-/C-verdi.
B-lokaliteter.
DN-HB19:
B-lokaliteter uten vesentlig
regional verdi.

CR & lav LK.
EN & lav/moderat LK.
VU & lav/moderat/høy LK.
Naturtyper med sentral
økosystemfunksjon &
moderat/høy LK.
NT & med (svært) høy LK.
Dårlig kartlagte & (svært)
høy LK.
DN-HB13:
EN/CR & C-verdi.
VU & B-/C-verdi.
A-lokaliteter inkl. NT.
DN-HB19:
A/B-lokaliteter.
Vanlige arter og
NT-arter og deres FO
VU-arter og deres FO.
deres FO
FO for spesielt
Spesielle økologiske former
Laks, sjøørret- og
hensynskrevende arter.
av arter (ikke fisk)
sjørøyebestander
Fastsatte bygdenære områder Fastsatte randområder til de
/vassdrag med liten omkring nasjonale
nasjonale villreinområdene.
verdi
villreinområder som grenser Viktige FO for villrein i de
Ferskvannsfisk og ål til viktige FO.
14 øvrige villreinområdene
- vassdrag/bestander Laks, sjøørret- og
(ikke nasjonale).
med liten verdi"
sjørøyebestander/ vassdrag
Laks sjøørret -, og
med middels verdi
sjørøyebestander/ vassdrag
Innlandsfisk og åle med stor verdi
vassdrag/bestander med
Innlandsfisk (eks.
middels verdi.
langtvandrende bestander av
harr, ørret og sik) og åle
vassdrag/bestander med stor
verdi
Lokalt viktige gyteområder
for torsk. Lokal bruk. Andre
gyteområder. Viktige yngelog oppvekstområder.

Svært stor verdi /
høyeste
forvaltningsprioritet
Verdensarvområder.
Verneområder jf.
naturmangfoldloven.
Foreslåtte verneområder.
Utvalgte naturtyper
CR & moderat/(svært) høy
LK.
EN & (svært) høy LK.
VU & svært høy LK.
Med sentral
økosystemfunksjon & svært
høy LK.
DN-HB13 & DN-HB19:
EN/CR & A/B-verdi.
VU & A-verdi.

Fredede arter.
Prioriterte arter (med evt.
forskriftsfestede FO).
EN/CR-arter og deres FO.
Nasjonale villreinområder.
Villaksbestander i nasjonale
laksevassdrag og laksefjorder,
øvrige anadrome
fiskebestander/vassdrag med
svært stor verdi
Lokaliteter med relikt laks.
Spesielt verdifulle
storørretbestander – sikre
storørretbestander og
ålevassdrag/bestander med
svært stor verdi"

Regionalt viktige
Nasjonalt viktige gyteområder
gyteområder for torsk.
for torsk. Nasjonal bruk.
Regional bruk. Særlig viktige
yngel- og oppvekstområder.

Fiskeri
kart.fiskeridir.no
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Tabell 4. Påvirkning naturmangfold jf. M-1941.
Planen/tiltakets
påvirkning
Vernet natur

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

Noe forringet

Forringet

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

Naturtyper

Bedrer tilstanden ved at
eksisterende inngrep
tilbakeføres til opprinnelig
natur.

Ingen eller
uvesentlig
virkning på
kort eller
lang sikt

Berører en mindre
viktig del (<20%
areal). Liten
forringelse av
restareal.
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
eventuelt mer alvorlig
miljøskade med <10 år
restaureringstid

Berører 20–50 % av areal,
men liten forringelse av
restareal. Ikke forringelse
av viktigste del av
lokalitet.
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
evt. mer alvorlig
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Økologiske funksjoner
for arter og
landskapsøkologiske
funksjonsområder

Gjenoppretter eller skaper
nye trekk/
vandringsmuligheter
mellom
leveområder/biotoper
(også vassdrag). Viktige
biologiske funksjoner
styrkes.

Ingen eller
uvesentlig
virkning på
kort eller
lang sikt

Splitter
sammenhenger/
reduserer funksjoner,
men vesentlige
funksjoner
opprettholdes.
Mindre alvorlig
svekking av trekk/
vandringsmulighet,
flere alternativer
finnes.
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
evt. mer alvorlig
miljøskade med <10 år
restaureringstid

Splitter opp og/eller
forringer arealer slik at
funksjoner reduseres.
Svekker trekk/
vandringsmulighet,
eventuelt blokkerer trekk/
vandringsmulighet der
alternativer finnes.
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
evt. mer alvorlig
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Sterkt forringet
Påvirkning som
medfører direkte
inngrep i
verneområdet og er i
strid med
verneformålet
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad
Evt. med >25 år
restaureringstid.
Berører <50 % av
areal.
Berører >50 % av
areal, men den
viktigste / mest
verdifulle delen
ødelegges. Restareal
mister sine økologiske
kvaliteter og/eller
funksjoner.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid
Splitter opp og/eller
forringer arealer slik
at funksjoner brytes.
Blokkerer
trekk/vandring hvor
det ikke er
alternativer.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid

Tabell 5. Påvirkning fiskeri jf. V712
Planen/tiltakets
Forbedret
påvirkning
Fiskeri
Tiltaket medfører
opprydding i tidligere
negative tiltak.
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Ubetydelig
endring
Lokalitet og
funksjon blir
tilnærmet
uendret.

Noe forringet
Mindre enn 20 % av
lokalitet og funksjon
går tapt.
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Forringet

Sterkt forringet

Mer enn 20 % av
Størstedelen av lokalitet
lokalitet og funksjon går blir varig beslaglagt.
tapt.
Lokalitetens funksjoner
går tapt/blir ødelagt.
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FELTUNDERSØKELSER
Marint naturmangfold ble kartlagt den 8. og 9. september 2021 i samarbeid med Frøy Vest AS. Mette
Eilertsen, Rådgivende Biologer AS deltok gjennom videolink på to av transektene. Transektene ble
filmet med en SPERRE sub-fighter 15k ROV og videofilmer fra kartleggingen inneholder informasjon
om tid, dyp og posisjon og det ble tatt bilder langs deler av transektet. De ni transektene begynte på
dybder mellom 263 meter og 434 meter, og gikk langs havbunnen opp til overflaten. ROV-en ble kjørt
langs transekter i tiltaks- og influensområdet (figur 5). Artssammensetningen og bunnforhold ble
registrert ved analyse av videomaterialet av Birgit Huseklepp, Rådgivende Biologer AS.

Figur 5. Oversikt over ROV-transekter utført for kartlegging av marin naturmangold.
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet. Planområdet er det geografisk
avgrensede området som er omsøkt for tiltaket og der tiltaket kan medføre direkte arealbeslag.
Totalt sett er planområdet for hele prosjektet ganske stort og tiltaksområdet i Eidsdal utgjør bare en liten
del av dette, hvor det planlegges nye bygninger.
Influensområdet er det området der virkninger forventes å kunne oppstå, uavhengig av planområdets
avgrensning.
Når det gjelder biologisk mangfold på land, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne bli
påvirket, særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. Det oppgis dermed ulike
influensområder for ulike deltema og/eller artsgrupper.
For vegetasjon kan en grense på 20 m fra fysiske inngrep være rimelig, mens det for viltarter vil kunne
dreie seg om vesentlig mer grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. Siden det er registrert aktivitet av
rovfugl i området blir det her brukt et influensområde på 1000 m for fugl. For vegetasjon (arter og
naturtyper) er et influensområde på 20 m fra inngrepsområder vurdert som tilstrekkelig.
Tiltakets influensområde for marint naturmangfold og fiskeri kan være svært ulike, avhengig av hvilke
påvirkninger og organismegrupper som skal vurderes. Direkte skadelige effekter ved utfylling i sjø er
begrenset til kort avstand fra eller tilsvarende tiltaksområdet. Midlertidige effekter på marine organismer
(eksempelvis fisk, bunnfauna og alger) ved nedslamming av partikler er normalt avgrenset til 250500 m, men vil kunne variere betydelig avhengig av partikkelstørrelse og lokale strøm- og
utskiftningsforhold. Det er ikke målt strøm i selve tiltaksområdet, men det foreligger strømdata fra
akvakulturanleggene Vindesnes, som ligger lengre inn i Norddalsfjorden (Åkerblå AS 2019) og
Overåneset, som ligger lenger ut i Norddalsfjorden for tiltak- og influensområdet (Kystlab 2009; Kystlab
2011). Strømretningen øst for tiltaks- og influensområdet går hovedsakelig i øst og vestlig retning.
Lenger ute i fjorden, vest for tiltaks- og influensområdet, går strømmen mer i nordvest- og sørøstlig
retning. Basert på eksisterende strømmålinger vil partikkelspredning hovedsakelig foregå i vestnordvest og sørøstlig retning. Partikkelstørrelser vil hovedsakelig være på 0-500 mm, men kan være på
opptil 2000 mm. Grunnet strømretningen i Norddalsfjorden, vurderes influensområdet for tiltaket å være
opp mot 1500 meter rundt utfyllingsfoten. I driftsfasen, etter anleggsarbeidet er utført, vil
influensområdet for marint naturmangfold være svært lite. Nedfall av stein kan oppstå etter fyllingsfoten
er etablert, som kan påvirke bunnfauna og -flora.
Det antas at tiltaket vil kunne påvirke anadrome fiskebestander som beiter i fjorden og derfor kan ikke
influensområdet avgrenses på samme måte som for andre tema, med en fast avstand fra tiltaksområdet.
Influensområdet for anadrome fiskebestander vurderes å omfatte nærliggende vassdrag og
fjordsystemet. Det settes en omtrentlig grense ved Dyrkorn lenger ute i Storfjorden, det er ikke forventet
at fisk fra anadrome vassdrag lenger ute i fjordsystemet enn dette bruker området ved Eidsdal som
oppvekstområde.
Vurderte influensområder som legges til grunn for utredningen er kartfestet i figur 6, med unntak av
influensområdet for anadrome fiskebestander. Anadrome fiskebestander som inngår i influensområdet
er vist i figur 26.
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Figur 6. Oversikt over planområdet og vurderte influensområder for ulike deltema ved Eidsdal. For
anadrome fiskebestander er det ikke utarbeidet kart over influensområde, hvilke vassdrag som
inkluderes i utredningen er vist på kart i figur 26.
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DAGENS MILJØTILSTAND
OMRÅDEBESKRIVELSE
Planområdet ligger i et nedskåret fjordlandskap på sørsiden av Norddalsfjorden nederst i Eidsdalen i
Fjord kommune (figur 7). Eidsdal inngår i sørboreal vegetasjonssone (SB 6SO-2) og i klart oseanisk
bioklimatisk seksjon (O2) som kjennetegnes av vestlige vegetasjonstyper og arter med svakt østlige
trekk, som delvis henger sammen med lavere vintertemperatur (Bakkestuen mfl. 2008).

Figur 7. Raudbergvika og Eidsdal ligger i hver sin fjordarm og det skal etableres tunnel imellom de to
områdene, her vist med plangrense for hele området (svart stiplet linje). Pil i kartet viser plasseringen
av Eidsdal.
Berggrunnen innenfor planavgrensningen i Eidsdal består i sin helhet av gneis. Dette er en lys bergart
med et høyt kvartsinnhold, som er et næringsfattig mineral og gir et dårlig grunnlag for næringskrevende
vegetasjon. Løsmassedekket består i hovedsak av skredmateriale eller elveavsetninger i lavereliggende
deler. På de bratteste partiene består løsmassedekket av et tynt humuslag (figur 8).
Ved Eidsdal inngår nedre del av en bratt og skogkledd fjellside. Skogen er en blandingsskog med høy
til særlig høy bonitet (figur 9) og har trolig middels alder.
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Figur 8. Løsmasser i planområdet. Kilde: http://geo.ngu.no/kart.

Figur 9. Bonitets- og arealressurskart. Kilde: https://kilden.nibio.no.
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KUNNSKAPSGRUNNLAGET OM NATURMANGFOLD
PÅ LAND
Det er gjennomført flere kartlegginger av naturtyper i Norddal kommune etter DN-håndbok 13, ingen
etter Miljødirektoratets instruks (NiN-kartlegging). I 2010 ble det gjort en supplerende
naturtypekartlegging (Holtan 2011). Resultatet fra arbeidet er tilgjengelig i Miljødirektoratets Naturbase
(https://kart.naturbase.no/). Det er ikke registrert naturtyper innenfor planområdet fra før og nærmeste
registrerte naturtype på land er en rik blandingsskog i den østvendte lia mot fylkesveien, som ligger
tilnærmet 200 m fra mulige inngrepsområder (figur 10). Det foreligger noe informasjon om arter i
Artsdatabankens Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/). De fleste registrerte artene er karplanter
som stammer fra tidligere registreringer av skog.

Figur 10. Utsnitt fra Naturbase som viser registrerte naturtyper på land, disse ligger ca.200 m fra
inngrepsområder og vurderes å være utenfor influensområdet.
ANADROME LAKS- OG SJØØRRETBESTANDER
I Storfjorden med sidefjorder finnes det flere laks- og sjøørretbestander. I Nordalsfjorden ligger det flere
anadrome vassdrag, der Valldalselva (Valldøla) har størst bestand, mens det finnes også små
laksebestander i Eidsdalselva, Norddalselva og i Tafjordelva, alle disse elvene har også små
sjøørretbestander. I Synnylvs-/Geirangerfjorden ligger Korsbrekkelva med store årlige laksefangster, og
historisk sett relativt gode sjøørretfangster. I dette fjordsystemet ligger også Geirangerelva der det finnes
en sjøørretbestand. Lenger ute i Storfjorden ligger bl.a. Uksagelva, Strandaelva og Stordalselva.
Valldalselva i Nordalsfjorden har en stor bestand av laks, det har vært både ungfisk og gytefisktellinger
i vassdraget de siste årene har vist at gytebestanden har lagt fra litt under til ca. 50 % over
gytebestandsmålet (Kambestad 2018b, 2020, Kambestad mfl. 2019, 2021). I 2021 var det også en tallrik
gytebestand av laks og en relativt tallrik bestand av sjøørret (FB-oppslag, Lakseelvene på Sunnmøre –
LPS, 12. oktober 2021).
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Gytefisktelling i Eidsdalselva i 2017 viste at bestanden var på et kritisk lavt nivå, det ble ikke registrert
gytefisk av laks, og bare sju sjøørret. Tettheten av ungfisk var også lav (Kambestad 2017). De siste årene
har elven vært stengt for fiske. Og bestanden blir nå tatt inn i levende genbank.
I Norddalselva har det flere år vært fåtallige gytebestander av laks (Kambestad 2018a, Irgens &
Kambestad 2019, Kambestad & Furset 2020). Det er derfor besluttet å starte innsamling av stamfisk til
levende genbank, og i 2019 og i 2020 ble det samlet inn hhv. 38 laks 50 laks til genbank. Det var en
økning i gytebestanden i 2020, og eggtettheten var over gytebestandsmålet (Kambestad mfl. 2021).
Sjøørret bestandene har også vært fåtallige de siste årene, men økte litt i 2020 (Kambestad mfl. 2021).
Tafjordelva var det en brukbar tetthet av laksunger, men lav tetthet av ørretunger i 2020 (Sægrov 2020,
Kambestad mfl. 2021). Gytebestanden av laks var god i forhold til gytebestandsmålet i 2020, det var
også et brukbart innsig av sjøørret med 26 gytefisk (Kambestad mfl. 2021).
Korsbrekkelva har store årlige laksefangster, og historisk sett relativt gode sjøørretfangster.
Ungfiskundersøkelser i vassdraget i 2013 og 2016 viste at det var gode tettheter av ungfisk, særlig av
laks i nedre del av elven (Hellen 2014, Kambestad & Hellen 2016). I forhold til de store fangstene har
antall fisk som er talt ved gytefisktelling vært relativt beskjedne, men likevel tilstrekkelig til at
gytebestandmålet er nådd (Vitenskapsradet.no). I dette fjordsystemet ligger også Geirangerelva der det
finnes en sjøørretbestand.
Uksagelva lenger ute i Storfjorden ,har en anadrom strekning på ca. 300 meter, i Lakseregisteret er denne
ført opp med status: «Hensynskrevende». Lenger ute i Storfjorden ligger Strandaelva, elven har en
middels stor laksebestand, sjøørret bestanden har også i denne elven gått tilbake, og snittfangsten de
siste 10 årene har vært på 17 sjøørret per år, mens det på 1990-tallet ble fanget i gjennomsnitt 300
sjøørret årlig.
Enda lenger ute i Storfjorden ligger Stordalselva, her er det både en lakse- og sjøørretbestand.
Laksebestanden har hatt noe varierende innsig, og tidvis for høyt beskatningstrykk, noe som har redusert
ungfiskproduksjonen i deler av vassdraget (Kambestad mfl. 2021, Kambestad og Kålås 2020).
Fangststatistikken og gytefisktellingene viser at sjøørretbestanden har blitt kraftig redusert de siste 20
årene (Sægrov & Urdal 1999, Kambestad 2021).
I SJØ
I Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase er registrert flere lokaliteter i Norddalsfjorden av den viktige
naturtypen større tareskogsforekomster etter DN håndbok 19, men alle lokalitetene ligger utenfor
avgrenset influensområde. Videre er det flere områder i Norddalsfjorden som benyttes til fiske med
passive redskaper. Et slikt område ligger innenfor tiltaks- og influensområdet. Videre blir det fisket
leppefisk i strandsonen, og sjøkreps i områder med bløtbunn på tilstrekkelig dybde. Det er registrert
gytefelt for sei i hele fjordsystemet som Norddalsfjorden tilhører, og flere andre fiskearter som for
eksempel blålange og torsk har gytefelt i fjorden. Alle de registrerte gytefeltene ligger utenfor det
estimerte influensområdet. Nærmeste registrerte marine naturtype ligger omtrent 2 km fra planlagt
utfyllingsområde.

DAGENS SITUASJON
På land
I Eidsdal er det en tekniske inngrep langs sjøen fra før. Langs sjøen er det etablert et større fellesnaust.
I øst er det campingplass med servicebygg, badeplass og flere eldre enkeltstående naust. Ytterdalsgata
er tilkomstvei og er koblet til fylkesvei i øst. Deler av området er regulert til landbruksformål,
campingplass, naustformål og forretningsformål/næring. Området grenser til sentrumsbygninger med
leiligheter. Tunnelpåslaget er planlagt i en bratt og skogkledd fjellside. Skogen er en blandingsskog med
høy til særlig høy bonitet og med middels alder.
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I sjø
Kartlegging med ROV ble utført i selve utfyllingsområdet og flere steder i Nordalsfjorden (både vest og
øst for Eidsdal og på motsatt side av fjorden, figur 5). Marint naturmangfold ble kartlagt langs ni
transekter, der alle begynte på dybder mellom 263 til 434 m. De fleste transektene begynte på bløtbunn
med slak eller ingen helning, før transektene beveget seg langs fjellvegg med områder av bløtbunn og
blandingsbunn med større steiner og steinblokker. Det ble ikke registrert viktige naturtyper i tiltaks- og
influensområdet gjennom denne undersøkelsen.
Transekt T1 (430 m – 0 m) – Ospahjellneset 1
Transektet startet på bløtbunn av fint sediment. Fra 426 m dyp og oppover bestod transektet
hovedsakelig av fjellbunn, med periodevis tykkere lag av sediment. Vanlige artsforekomster på bløtbunn
(figur 11) var tarmpølse (Mesothuria intestinalis), rød sjøpølse (Parastichopus tremulus),
langfingerkreps (Munida sp.), diverse reker, slangestjerner (Ophiuroidea), sjøstjerne, kamsjøstjerne
(Astropecten irregularis), samt en flyndrefisk (Pleuronectiformes). Det ble også registrert flere sjøfjær,
inkludert stor piperenser (Funiculina quadrangularis), liten piperenser (Virgularia mirabilis) og hanefot
(Kophobelemnon stelliferum) spredt på bløtbunnen. Kråkeboller (Gracilechinus sp.) ble observert på
siste del av bløtbunnen, samt oppover langs fjellveggen. På hardbunn var vanlige artsforekomster
bergskjell (Acesta excavata), kråkeboller, hvit skjellpølse (Psolus squamatus), kalkrørmark
(Serpulidae), påfuglmark (Sabellidae), grønn pølseorm (Bonellia viridis), diverse anemoner og
skorpedannende svamper, inkludert den blå svampen Hymedesmia paupertas. Forekomster av
slangestjerner (trolig Ophiura sp.), kameleonsjøstjerner (Henricia sp.), gul solstjerne (Solaster endeca)
og brisingasjøstjerne (Brisinga endecacnemos) ble også registrert.
På områder med tykkere lag av sediment på fjellbunnen ble det observert rødpølse og tarmpølse. Det
ble også registrert massive og sylinderformede svamper, samt traktsvamp (Axinella infundibuliformis)
og viftesvamp (Phakellia ventilabrum). Flere krepsdyr (Crustacea) ble observert på hardbunn, inkludert
eremittkreps (Paguridae), og diverse reker, inkludert dypvannsreke (Pandalus borealis). Armfotinger
(Novocrania anomala) og kalkrørmark dominerte på områder med overheng. Fra 50 m og oppover langs
transektet ble det observert røde kalkalger (Corallinales), diverse anemoner. inkludert korallnellik
(Haliplanella lineata), grønnsekkdyr (Cliona intestinalis). Det ble også registrert noen rød kråkebolle
(Echinus esculentus), vanlig korstroll (Asterias rubens), sypute (Porania pulvillus) og gul solstjerne.
Flere bergkoraller (Caryophyllia sp.) ble observert fra ca. 45 m til 35 m dyp (figur 12).
De siste 15 m av transektet og oppover var dominert av algevegetasjon, blant annet tare, skolmetang og
sagtang. Flere fisker ble observert langs transektet. I de dypere delene av transektet ble det observert
brosme (Brosme brosme) og lusuer (Sebastes viviparus), mens i den øvre del av transektet (50 m og
oppover) ble det observert flere fisker tilhørende berggyltfamilien (Labridae). Det ble også observert
flere torskefisk (Gadiformes) langs transektet.
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Figur 11. Fauna observert på bløtbunn langs transekt T1. A: Hanefot på 431 m dyp. B: En tarmpølse i
forgrunnen, en stor piperenser og en flyndrefisk, samt en rødpølse i bakgrunnen på 427 m dyp. C:
Bergskjell, kråkeboller og skorpedannende svamp på 425 dyp. D: Dypvannsereke med skorpedannende
svamp på 424 m dyp. E: Brosme på 297 m dyp. F: Bergskjell og brisinga-sjøstjerne på 263 m dyp. G:
Grønnsekkdyr på 27 m dyp. H: Brunalger som tare, skolmetang og sagtang på 2,2 m dyp.
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Figur 12. Rødpølse med en ansamling av bergkorall og røde kalkalger på hardbunn ved 45 m dyp.
Transekt T2 (434 m – 0 m) - Ospahjellneset 2
Transektet startet på bløtbunn med fint sediment fra 434 m til 432 m. Fra 434 m og oppover gikk
transektet langs vekslende bunntyper, med partier av fjell og steiner, til partier med mye sediment og
store forekomster av skjellrester. Hele transektet var relativt kupert, med mye endringer fra bratt
fjellvegg til flate områder med bløtbunn. Faunasammensetningen i transekt T2 var i stor grad lik den
observert i T1. På bløtbunnen ble det i tillegg observert en spisskate (Dipturus oxyrinchus) (figur 13),
et par mudderbunnsjøroser (Bolocera tuediae) (figur 13), anemonen Cerianthus lloydii og kronemanet
(Periphylla periphylla).
Hardbunnsområder var stort sett dominert av områder av overheng med mye påvekst av fauna (figur
14). På 434 m dyp ble det observert en trollkrabbe (Lithodes maja). Et tykt belte med sjønellik ble
observert i dybdeintervallet 36 m til 12 m. Fra 12 m til 6 m dominerte grønnsekkdyr. Det ble også
registrert flere fisker tilhørende arten skolest (Coryphaenoides rupestris), i tillegg til observasjoner av
de samme fiskene registrert i T1.

A

B

Figur 13. Fauna observert langs T2. A: Mudderbunnsjørose på 435 m dyp. En langfingerkreps og
anemoner kan observeres i bakgrunnen. B: En spisskate på 435 m dyp.
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Figur 14. Hardbunnsfauna langs transekt T2. A: Diverse skorpedannende svamper og kalkrørmark på
hardbunn på 395 m dyp. B: En skolest på 359 m dyp. Variert bunntype med store steiner samt grovere
sediment observeres i bakgrunnen. C: Hvit skjellpølse, kråkeboller og skorpedannende svamp på
hardbunn med tynt lag med sediment observert på 268 m dyp. D: Sjønellik med enkelte grønnsekkdyr
på hardbunn ved 25 m dyp.
Transekt T3 (422 - 0 m) - Ospahjell
Første del av transektet, fra 422 - 399 m dyp, bestod hovedsakelig av bløtbunn med fint sediment.
Enkelte steiner var til stede på bløtbunn med diverse fauna på, inkludert hvit skjellpølse, svamper og
reker (figur 15, A). Færre sjøfjær ble observert på bløtbunnen i dette transektet sammenlignet med T1
og T2. En trollkrabbe ble observert på 404 m dyp på bløtbunn (figur 16). I dybdeintervallet 399 m til
174 m gikk transektet langs bratt fjellvegg med et tynt lag sediment (figur 16). Fra 174m flatet transektet
ut, og bunntypen varierte mellom fint sediment med steiner på og fjellvegg med et tynt lag sediment på
resten av transektet. Faunasammensetningen på fjellveggen var svært lik den observert i de foregående
transektene. Det ble i tillegg gjort observasjoner av de to fiskeartene havmus (Chimaera monstrosa) og
blålange (Molva dypterygia) (figur 15, B).

B

A

Figur 15. Fauna observert langs transekt T3. A: Steinblokk på bløtbunn ved 419 m dyp med påvekst av
diverse svamper, inkludert skorpedannende svamper, samt armfotinger, dypvannsreker og hvit
skjellpølse. B: Blålange langs hardbunn med tynt lag av sediment, samt diverse svamper og kråkeboller.
Påvekst av kalkrørmark, påfuglmark og armfotinger observeres på områder med overheng.
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Figur 16. Fauna observert langs transekt T3. A: Trollkrabbe på bløtbunn ved 404 m dyp. En rødpølse
kan observeres i bakgrunnen. B: Hardbunn med tynt sedimentlag på 193 m dyp. Fauna i bildet
inkluderer svamper, inkludert viftesvamp og traktsvamp, skorpedannende svamper, kråkeboller og
kalkrørmark.
Transekt T4 (400 – 0 m) – Utfyllingsområdet / Eidsdal vest
Transekt T4 gikk hovedsakelig over bløtbunn av fint sediment med partier av fjell og steiner av
varierende størrelse innimellom. Fra omtrent 350 m dyp begynte skråningen å bli brattere. Fra 120 m og
oppover ble det også observert områder med mye skjellrester og grovere sediment. Observert fauna
(figur 17) samsvarte med den observert i transekt T1-T3, men grunnet mindre bart fjell og færre partier
med overheng, ble fauna observert mer spredt langs transektet. Det ble derfor registrert betydelig mindre
bergskjell i T4 sammenlignet med T1 og T2. Det ble i tillegg registrert et par vanlige sjøfjær (Pennatula
phosphorea) på 118 m dyp (figur 18), samt flere flyndrefisker langs transektet. Algevegetasjon
dominerte fra ca. 7 m dyp og opp til overflaten med brunalger som tare, sagtang og grisetang.
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Figur 17. Fauna observert langs transekt T4. A: Brisingasjøstjerne og hvit skjellpølse på en steinblokk
på bløtbunn ved 294 m dyp. B: Lusuer på bløtbunn ved 282 m dyp. C: Hardbunn med tynt sedimentlag
på 144 m dyp. Påvekst av kalkrørmark, armfotinger, skorpedannende svamp og anemoner observeres
på overheng, i tillegg til kråkeboller og en eremittkreps. D: Varierte bunnforhold med fint og grovt
sediment, samt store steinblokker observert på 112 m dyp.
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Figur 18. Fauna observert langs transekt T4. A: Vanlig sjøfjær på bløtbunn ved 78 m dyp. B: Brunalger,
inkludert sagtang og grisetang, observert i den øverste delen av transektet.
Transekt T5 (336 – 0 m) – Eidsdal øst / Storura
Transektet beveget seg langs en slak skråning med vekslende partier av fint sediment og fjellbunn med
tynt lag av finkornet sediment. Faunasammensetningen på både bløtbunn og hardbunn tilsvarte den
observert i andre transekter (figur 19). Det ble i tillegg observert en sjølilje (Crinoidea) på 73 m dyp,
samt mange flerbørstemark (trolig Ophiodromus flexuosus) mellom 102 m til 54 m. De siste 30 m av
transektet gikk langs steinete bunn, hvor algevegetasjon dominerte fra 20 m, hovedsakelig tare. Som de
øvrige transektene var det også her mye grønnsekkdyr fra 13 til 7 m dyp.

A

B

C

Figur 19. Faunasammensetningen observert langs T5. A: Skråning av bløtbunn med anemoner på 310
m dyp. B: Overheng med variert påvekst av anemoner, armfortinger, kalkrørmark, påfuglmark, samt
kråkebolle ved 153 m dyp. C: Flerbørstemark på bløtbunn med 101 m dyp
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Transekt T6 (263 – 0 m) - Svarthammaren
Transekt T6 bestod hovedsakelig av bløtbunn som strakk seg slakt oppover langs en skråning med
partier av steiner og fjell. I likhet med T4 ble fauna observert mer spredt grunnet mindre fjell og stein,
selv om faunasammensetningen var lik den observert i de andre transektene. I T6 ble det i tillegg
observert flere hågjel (Galeus melastomus) i dybdeintervallet 250 til 200 m. Mellom 100 m og 50 m dyp
ble det observert mange flerbørstemark (trolig Ophiodromus flexuosus). Det ble også registrert en
åttearmet blekksprut (trolig Eledone cirrhosa) på 106 m, og piggkorstroll (Marthasterias glacialis) på
43 m dyp (figur 20).

A

B

Figur 20. Fauna observert langs transekt T6. A: Åttearmet blekksprut observert på 106 m dyp. B:
Piggkorstroll registrert på bløtbunn med grovt sediment på 23 m dyp.
Transekt T7 (308 – 0 m) - Linge
Transekt T7 omfattet dybdeintervallet 308 m til 0 m. I dybdeintervallene 308 – 265 m og 75 – 0 m var
bløtbunn den dominerende bunntypen. Fjell med varierende mengder finkornet sediment på ble
observert fra 265 – 75 m. Faunasammensetningen både på bløtbunn og på hardbunn var svært lik den
observert i de andre transektene. Fjellveggen bestod av flere områder med overheng, der ble det
registrert bergskjell, påfuglmark, kalkrørmark og armfotinger (figur 21, B). I dybdeintervallet 120 – 110
m ble det registrert mange traktsvamper og fingersvamper. En breiflabb (Lophius piscatorius) ble
observert på 286 m dyp (figur 21, A).

A

B

Figur 21. Fauna observert langs transekt T7. A: En breiflabb ble registrert på bløtbunn ved 286 m
dyp. B: Hardbunn på 133 m dyp med påvekst av armfotinger og skorpedannende svamp, samt en sjøkjeks
og grønn pølseorm.
Transekt T8 (330 – 0 m) - Kvitneset
Fra 330 m til 76 m dyp beveget transektet seg langs en bratt fjellvegg med et tynt lag med sediment på,
samt områder med overheng. Fauna ble observert flekkvis på den bratte fjellveggen, og samsvarte med
faunasammensetningen observert i andre transekter. Den inkluderte blant annet tarmpølse, rødpølse, hvit
skjellpølse, bergskjell, kråkeboller, enkelte anemoner, sjøstjerner, kalkrørmark og påfuglmark. Diverse
svamper, inkludert fingersvamp og traktsvamp, ble registrert på flatere områder. Fra 76 m og oppover
ble fjellveggen avbrutt av flere flate områder med tykkere lag med sediment. På disse områdene ble det
registrert flere vanlige sjøfjær (figur 22, A). Fra 55 m og oppover ble skråningen slakkere, og sediment
med steiner på dominerte.
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De siste 30 m og opp til overflaten bestod bunnen hovedsakelig av steiner av varierende størrelse, og
var dekket av grønnsekkdyr og diverse alger (figur 22, B).

A

B

Figur 22. Observasjoner fra transekt T8. A: Vanlig sjøfjær på bløtbunn ved 76 m dyp. B: Tare med
diverse sekkedyr, sjøstjerner, rød kråkebolle og epifyttiske alger på 18 m dyp.
Transekt T9 (294 – 0 m) - Blikkshammaren
I første del av transektet, fra 294 m til 203 m, bestod bunnen hovedsakelig av steiner av varierende
størrelse (figur 23, A). Lite fauna ble registrert langs denne delen av transektet. Fra 203 m til 25 m var
bunntypen hovedsakelig fjellvegg med et tynt lag med sediment. På fjellveggen var
faunasammensetningen svært lik den observert langs fjellvegg i andre transekter (figur 23, B). De siste
25 m og opp til overflaten gikk bunntypen over til fint sediment. På 21 m dyp ble det observert
parallellogram-sekkedyr (Corella parallelogramma) og tare. I de siste 13 m og opp ble det registrert
mye grønnsekkdyr, før algevegetasjon dominerte de siste 3 m mot overflaten. Flere fisker ble observert,
inkludert torsk (Gadus morhua).

B

A

Figur 23. Observasjoner fra transekt T9. A: Første delen av transektet var dominert av hardbunn med
steinblokker, som her på 259 m dyp. B: En sypute og mye kalkalgevekst på hardbunn med tynt lag med
sediment på 25 m dyp.

NULLALTERNATIVET
Sammenligningsåret fastsettes å være 10 år fram i tid, det vil si omtrent den tiden det trolig vil ta at
masseoverskudd er ferdig deponert og det er etablert et industriområde med støttefunksjoner for det
landbaserte anlegget i Raudbergvika. I arealdelplanen er planområdet avsatt til campingplass og LNFområde. Realiseres ikke planene vil naturmangfoldet i området være i tilnærmet samme tilstand som i
dag.
KLIMAENDRINGER
Klimaendringer, som er forventet å føre til økning av temperatur og nedbør over hele Norge, kommer
til å ha en effekt på naturen. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og
biologisk mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Det er ikke forventet at klimaendringer vil påvirke
noen av naturverdiene som er registrert i planområdet i en såpass kort sammenligningsperiode.
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VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
NATURTYPER
Det er ikke avgrenset naturtyper i utredningsområdet på land eller i sjø.
ARTER OG ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
På land
Hele lia er avgrenset som et beiteområde for hjort (registrering fra 1985) i Artskart/Naturbase.
Beiteområder for hjort er ikke vurdert å være viktige økologiske funksjonsområder jf. Framstad mfl.
(2018), beiteområder regnes som generelle leveområder og slike kan være svært store for større pattedyr
som hjort. De fleste artene har også såpass lite krav til leveområder at det kan være vanskelig å skille
disse fra det øvrige landskapet (Framstad mfl. 2018). Hjort må regnes som en vanlig art i
influensområdet.
I tillegg til hjort er det registrert oter, hare (nær truet, NT jf. Artsdatabanken 2021), ekorn og røyskatt i
influensområdet. Heller ikke for disse artene er det grunnlag for å avgrense økologiske
funksjonsområder.
I tillegg til pattedyr er det en del registreringer av fugl fra Eidsdal (tabell 2). Makrellterne ble registrert
hekkende i Eidsdal sentrum i 2015. Makrellterne har status som sterkt truet (EN) på den norske rødlisten
for arter (Artsdatabanken 2021). Hekkeatferd indikerer at det bør avgrenses et økologisk
funksjonsområde for denne arten her. Siden det er lite informasjon om observasjonen benyttes kun det
registrerte punktet til grunnlag for verdivurderingen, med en buffer på 30 meter (figur 24). Makrellterne
hekker vanligvis på små holmer og skjær, men kan også ta i bruk odder og nes på fastlandet (Gjershaug
mfl. 1994).
I de senere årene er det observert storspove (EN), fiskemåke (VU) og taksvale (NT) i Eidsdal. Disse er
ikke registrert som hekkende og må da regnes som streifende arter, det er ikke grunnlag for å avgrense
økologiske funksjonsområder for disse artene basert på eksisterende informasjon. Vipe (CR) er registrert
et stykke ut i Norddalsfjorden, rett nord for Eidsdal sentrum.
Makrellterne (EN) vil for det meste være knyttet til sjøarealene og ikke til land. Storspove (VU) og vipe
(CR) er knyttet til landarealer langs kysten og åpne landskap som kystlynghei og myr. Fiskemåke (VU)
og taksvale (NT) har mer generelle krav til leveområder, men hekker gjerne på hustak og vegger, nær
bebyggelse og befolkning.
Det er kun grunnlag for å avgrense et økologisk funksjonsområde på land, og det er hekkelokaliteten for
makrellterne (delområde 1) som har svært stor verdi.
Anadrome laks- og sjøørretbestander
Eidsdalselva (vassdragsnummer 099.1Z) som løper ut i fjorden øst for Eidsdal er et anadromt vassdrag,
den anadrome strekningen er fem kilometer. Det er både laks og sjøørret i elva og bestandene er vurdert
å være hensynskrevende, det er ikke åpnet for fiske. Rådgivende Biologer gjennomførte fiskebiologiske
undersøkelser i Eidsdalselva i 2017 (Kambestad 2018). Laksebestanden i Eidsdalselva er per 2017 på et
kritisk lavt nivå. På grunnlag av dette vurderes Eidsdalselva (delområde 2) å ha middels verdi.
Laksebestandene i Valldalselva, Krosbrekkelva og fjordsystemet (delområde 4) har stor verdi, mens de
andre anadrome bestandene i Nordalsfjorden og Synnylvs-/Geirangerfjordene har middels verdi
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(delområde 5). Det gjelder også sjøørretbestandene lenger ute i Storfjorden, for mer informasjon om
villfiskbestandene, se kapittel om kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold side.
I sjø
I Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no) er det registrert flere observasjoner av ansvarsartene sild
(Clupea harengus) og sei (Pollachius virens) i Norddalsfjorden. Videre ble det under kartleggingen
registrert hvit skjellpølse, lusuer og sukkertare som også er ansvarsarter jf. Artsdatabanken
(https://artsdatabanken.no). En observasjon av blålange (EN) ble registrert innenfor influensområdet ved
transekt T3-Ospahjell. Det er ikke grunnlag for å avgrense funksjonsområder basert på
enkeltregistreringer av ansvarsarter eller rødlistede arter, og vurderinger av disse inngår i
funksjonsområder for vanlige arter.
Naturområder med vanlige arter, og deres funksjonsområder på land og i sjø, som ikke er påvirket av
tekniske inngrep eller fremmedarter, har noe verdi.
Tabell 6. Arter registrert i influensområdet, utdrag fra Artskart 29.10.2021. Rødlistestatus jf.
Artsdatabanken 2021.
OrganismeArt (norsk navn) Rødlistestatus
Registrert
gruppe
Pattedyr
Oter
Strandsone øst for Eidsdal
Hare
NT
Eidsdal sentrum
Hjort
Lia vest og nord for Eidsdal
Røyskatt
Eidsdal sentrum
Ekorn
Eidsdal sentrum
Fugl
Makrellterne
EN
Eidsdal sentrum
Vipe
CR
Norddalsfjorden
Storspove
EN
Eidsdal sentrum
Fiskemåke
VU
Eidsdal sentrum
Taksvale
NT
Eidsdal sentrum
Dompap
Eidsdal sentrum
Flaggspett
Eidsdal sentrum
Grønnfink
VU
Eidsdal sentrum
Gråsisik
Eidsdal sentrum
Kjøttmeis
Eidsdal sentrum
Løvmeis
Eidsdal sentrum
Rødstrupe
Eidsdal sentrum
Svarttrost
Eidsdal sentrum
Grønnsisik
Eidsdal sentrum
Stillits
Eidsdal sentrum
Spurvehauk
Eidsdal sentrum
Perleugle
Eidsdal sentrum
Svartmeis
Eidsdal sentrum
Spettmeis
Eidsdal sentrum
OPPSUMMERING AV VERDIER
Det er avgrenset et økologisk funksjonsområde for makrellterne (EN), som på grunn av sin høye
rødlistestatus får svært stor verdi. Eidsdalselva har middels verdi som funksjonsområde for anadrom
fisk i likhet med andre sjøørettbestander og noen mindre laksebestander i fjordsystemet, mens større
laksebestander har stor verdi. Øvrige naturområder på land og i sjø (unntatt anadrome fiskebestander)
har noe verdi som funksjonsområde for vanlige arter.
De ulike delområdene og deres verdi er oppsummert i tabell 7 og kartfestet i figur 24 og figur 25.
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Tabell 7. Oversikt over registrerte verdier for naturmangfold i tiltaks- og influensområdet.
Delområde Områdenavn
Type
Verdi
1
Eidsdal
Makrellterne, funksjonsområde
Svært stor
2
Eidsdalselva
Anadrom sjøørretbestand
Middels
3
Valldalselva, Korsbrekkelva og
Anadrome laksebestander
Stor verdi
fjordsystemet utenfor
4
Nordalsfjorden, SynnylvsAnadrome sjøørretbestander
Middels
/Geirangerfjordene og Storfjorden
Influensområdet

Funksjonsområde for vanlige arter
på land og i sjø

Noe

Figur 24. Oversikt over naturverdier på land og i sjø innenfor utredningsområdet. Verdikart for
anadrome fiskebestander er vist i eget kart i figur 26.
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Figur 25. Verdikart for anadrome vassdrag og fjordsystemet.

FISKERI
I Fiskeridirektoratets kartverktøy (https://portal.fiskeridir.no) er det registrert to fiskeriområder som blir
berørt av tiltaket.
Seljurda-Geitvika (Delområde A), en fiskeplass med passive redskaper som overlapper med både tiltaksog influensområdet. I dette området blir det brukt settegarn for fiske av sei, i tillegg til fiske av leppefisk
i strandsonen og sjøkreps på områder med bløtbunn. Videre fiskes det etter sei med juksa i hele
fjordsystemet. Informasjonen om dette fiskefeltet ble oppdatert i 2019 av Ålesund og Suløy Fiskarlag,
og det er registrert 2 fartøy fra hjemkommunen og 18 fartøy fra andre kommuner, samt ca 20 båter
tilhørende fritidsfiske. Fiskefeltet er vurdert som lokalt viktig med middels verdi.
Storurdneset (Delområde B) er en låssettingsplass for sild og brisling som ligger øst for Eidsdal, helt i
utkanten i influensområdet. I siste oppdatering fra 2019 er det ikke registrert brukere, og fiskere
prioriterer låssettingsplassen som mindre viktig. Låssettingplassen vurderes på det grunnlag å ha noe
verdi.
OPPSUMMERING AV VERDIER
Det er registrert en fiskeplass med middels verdi og en låssettingsplass med noe verdi. Delområdene og
deres verdi er oppsummert i tabell 8 og kartfestet i figur 26.
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Tabell 8. Oversikt over registrerte verdier av naturressurser i tiltaks- og influensområdet.
Delområde
Områdenavn
Type
Verdi
A
Seljurda-Geitvika
Fiskeplass - Passive redskap
Middels
B
Storurdneset
Låssettingsplass
Noe

Figur 26. Verdikart for fiskeri innenfor utredningsområdet.
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
GENERELT OM PÅVIRKNINGER
Varige virkninger vil i hovedsak være arealbeslag som følge av utfylling i sjø, men det vil også være
noen arealbeslag på land i form av tunnelpåslag og tilkomstvei. Det er beregnet at det skal deponeres
steinmasser på 10 500 000 m³ utenfor Eidsdal.
Utfyllinger i sjø medfører direkte arealbeslag, som gir tap og fullstendig endring av leveområde for flora
og fauna. Områder med sedimentbunn vil bli fullstendig endret, mens det i områder med hardbunn vil
kunne rekoloniseres flora og fauna etter 2-8 år, avhengig av naturlige forhold.
For driftsfasen er disse påvirkningene sentrale:
• Arealbeslag – tap av leveområde
• Arealbeslag – etablering av nye habitat og korridorer
• Endret strøm- og utskiftingsforhold.
Ofte vil de største virkningene for marint miljø være i anleggsfasen, der influensområdet kan være
relativt stort. Bare varige påvirkninger (driftsfasen) skal konsekvensutredes og midlertidige
påvirkninger (anleggsfasen) omtales i eget kapittel.

PÅVIRKNING
NATURMANGFOLD
Naturtyper
Det ble ikke registrert viktige marine naturtyper fra feltundersøkelsene og det er sannsynlig at ingen
viktige marine naturtyper vil bli påvirket av tiltaket. Det er heller ikke registrert naturtyper på land som
kan bli påvirket av tiltaket.
Økologiske funksjonsområder for arter
På land
Det er registrert et hekkeområde for makrellterne (EN) med svært stor verdi i Eidsdal. I hekketiden er
sviktende næringstilgang, egg- og ungepredasjon fra mink, forstyrrelser av mennesker ved
hekkeplassen, og gjengroing av hekkeplasser aktuelle negative faktorer (Byrkjeland 2015). Tiltaket vil
føre til økt trafikk og aktivitet i området og kan i verste fall føre til at makrellternen skyr hekkeplassen
og at den økologiske funksjonen til delområdet svekkes. Plasseringen av hekkelokaliteten i et bebygget
område med ferdsel av både gående, biler og båter/ferje, tyder på at det aktuelle terneparet har tålt litt
støy i hekkeperioden. Det vurderes likevel at tiltaket vil gi sterk forringelse av hekkelokaliteten siden
støy og aktivitet ventes å øke fra dagens situasjon. Med svært stor verdi gir dette alvorlig miljøskade (--) for delområde 1.
Anadrome laks- og sjøørretbestander
Postsmolten fra anadrome laksebestander i Norddalsfjorden har vandringsvei forbi utfyllingsområdet
ved Eidsdal. Disse vandrer stort sett i de 3 øverste meterne i fjorden, og ofte relativt langt fra land. Det
er ikke forventet at utfyllingen vil ha noen påvirkning på utvandringen. Når laksen kommer tilbake fra
havet for å gyte vil den vandre motsatt vei, heller ikke da er det forventet at utfyllingen vil få noe
påvirkning. Økt båttrafikk til og fra kaianlegget kan være forstyrrende for utvandrende postsmolt, men
omfanget av denne trafikken er forventet å være liten og den negative påvirkningen dermed svært liten.
Tiltaket vurdere å medføre ubetydelig endring for laksen i Norddalsfjorden. Med stor verdi gir dette
ubetydelig miljøskade (0) for delområde 4.
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Postsmolt fra sjøørreten til bestandene i Nordfjorden, i de indre delene av i Storfjorden, og dels fra
Synnylvsfjorden bruker de øverste meterne av sjølinjen i fjordsystemet som oppvekstområde. Jo
nærmere opphavselvene ligger, desto mer sannsynlig er det at sjøørreten beiter i området med den
planlagte utfyllingen. Strandlinjen vil ikke bli redusert som en virkning av tiltaket, og steinfyllingen kan
gi skjul og oppvekstforhold for mindre postsmolt. Kaianlegget med økt trafikk vil derimot være mindre
attraktivt for beitende sjøørretpostsmolt, og samlet vil sannsynligvis tiltaket medføre at
funksjonsområdene for sjøørrett blir noe forringet. Med middels verdi gir dette noe miljøskade (-) på
delområde 5.
I sjø
Deponering av steinmasser vil medføre et stort arealbeslag som strekker seg fra fjæresonen og ned til
minst 180 m dyp. Arealbeslaget vil medføre fullstendig tap av leveområder for vanlige arter i
influensområdet. For marint naturmangfold på bløtbunn vil habitatet bli ødelagt og endret fullstendig. I
områder hvor arealbeslag omfatter hardbunn, vil hardbunnsarter over tid kunne rekoloniseres på
steinmassene og tiltaket får på bakgrunn av dette ikke høyeste påvirkningsgrad. Arealbeslag er vurdert
å medføre sterk forringelse for vanlige arter og deres funksjonsområder i tiltaksområdet.
Økt båttrafikk i området vil trolig ikke medføre særlig endring fra dagens situasjon da det er et
eksisterende ferjeleie ved Eidsdal som har hyppige anløp hver dag. Det er heller ikke sannsynlig at
utfyllingsområdet vil føre til så store endringer i strømforhold at det påvirker vanlige arter og deres
funksjonsområder av betydning. Med noe verdi gir dette noe miljøskade (-) på delområde 6.
FISKERI
Fiskeplassen Seljurda-Geitvika vil bli direkte påvirket av arealbeslag fra deponering av steinmasser. Det
er beregnet en utfyllingsfot på 210 daa og fiskeplassen har et avgrenset areal på vel 3210 daa.
Arealbeslaget vil føre til at 6,5 % av fiskefeltet får redusert funksjon, spesielt for områder hvor det blir
fisket etter kreps, hvor funksjonen går tapt. Tiltaket er vurdert å medføre noe forringelse for SeljurdaGeitvika (Delområde A). Med middels verdi gir dette noe miljøskade (-) på delområde A.
Tiltaket vil ikke påvirke låssettingsplassen Storurdneset og medfører ubetydelig endring. Med noe verdi
gir dette ubetydelig miljøskade (0) på delområde B.
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KONSEKVENS PER FAGTEMA
NATURMANGFOLD
Tiltaket vil føre til store arealbeslag på marin sjøbunn som er habitat for mange vanlige arter. I tillegg
vil et hekkeområde for makrellterne (EN) få redusert funksjon. Økt båttrafikk til og fra kaianlegget kan
være forstyrrende for utvandrende laks, men omfanget av denne trafikken er forventet å være liten og
den negative påvirkningen dermed svært liten for laksebestanden. Kaianlegget med økt trafikk vil
derimot være mindre attraktivt for beitende sjøørretpostsmolt og vil gi en liten negativ påvirkning på
sjøørret.
Lave konsekvensgrader dominerer, men for et delområde kan tiltaket medføre alvorlig miljøskade.
Denne lokaliteten vektlegges og samlet sett vurderes konsekvensen for naturmangfold å være stor
negativ (tabell 9).
Tabell 9. Oversikt over samlede konsekvenser for naturmangfold.
Vurderinger

Konsekvens for
delområder

Delområde
1. Eidsdal
2. Eidsdalselva
3. Laksebestander i Valldalselva og Korsbrekkelva
4. Laks- og sjøørretbestand i Nordfjorden, Synnylvs/Geirangerfjorden og Indre Storfjorden
Influensområdet for vanlige arter
Begrunnelse for vektlegging

Avveininger
Samlet
konsekvens for
naturmangfold

Samlede virkninger
Samlet konsekvens
Begrunnelse

0-alt.
0
0
0

Utbygging
Alvorlig miljøskade ( – – -)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

0

Noe miljøskade (–)

0

Noe miljøskade (–)
Delområde 1 vektlegges fordi
konsekvensgraden er høy
Økosystemet er i dag noe belastet og
belastningen vil øke i middels grad.
Stor negativ konsekvens
Tiltaket kan medføre varig tap av
hekkelokalitet for rødlisteart med
høy status

FISKERI
Tiltaket er vurdert å medføre noe miljøskade for fiskeplassen Seljurda-Geitvika og ubetydelig
miljøskade for låssettingplassen Storurdneset. Den samlede konsekvensen vurderes som noe negativ
for fiskeri. Konsekvens for fiskeri er oppsummert i tabell 10.
Tabell 10. Oversikt over samlede konsekvenser for fiskeri.
Vurderinger
Konsekvens for
delområder

Avveininger

Samlet konsekvens
for fiskeri

Delområde
A. Seljurda-Geitvika
B. Storurdneset
Begrunnelse for vektlegging

0-alt.
0
0

Samlede virkninger
Samlet konsekvens
Begrunnelse
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Utbygging
Noe miljøskade (–)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ingen vektlegging
Tilførsler fra eksisterende akvakultur
kan medføre endringer i
økosystemet, som videre kan påvirke
fiskeri.
Noe negativ konsekvens
Et delområde med lav
konsekvensgrad
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SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller
vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10.
Sett bort fra arealbeslag på tidligere jordbruksmark har det i de siste tiårene vært lite utbygging i Eidsdal
(figur 27). Totalt sett vurderes samlet belastning på økosystemet på land å være liten i det aktuelle
tiltaksområdet og planlagte arealbeslag vil i liten grad øke belastningen.

Figur 27. Til venstre: Flybilde av Eidsdal fra 1976. Til høyre. Flybilde fra Eidsdal fra 2018. Kilde:
Norgeibilder.no
I Nordalsfjorden er det flere matfiskanlegg som bidrar med organiske og kjemiske tilførsler til
resipienten og fjordsystemet. Lokaliteten Vindenes, ligger øst for Vindsneset i retning Tafjord, og
lokalitetene Overåneset og Overåneset V, ligger på hver sin side av Ovråneset i retning mot Storfjorden.
Samtlige har tilførsler til dypbassenget i Nordalsfjorden og til sammen en tillatt produksjonsramme på
8580 MTB. Det er også et landbasert anlegg innerst i Tafjorden og flere matfiskanlegg lenger ut mot
Storfjorden, men disse har ikke tilførsler som påvirker Nordalsfjorden. Det er flere kommunale
avløpsanlegg som også har tilførsler til Nordalsfjorden, blant annet fra Eidsdal, Valldal, Overå og
Liabygda, men disse bidrar i betydelig mindre grad med organiske tilførsler sammenlignet med
matfiskanleggene i fjorden.
I vann-nett (www.vann-nett.no) er Nordalsfjorden oppført med svært god økologisk tilstand og udefinert
kjemisk tilstand og det kan antas at eksisterende påvirkninger har liten effekt på resipienten. Deponering
av steinmasser vil medføre en økt belastning på det marine økosystemet i form av store arealbeslag, men
det er ikke vurdert at tiltaket vil føre til alvorlige skadevirkninger i økosystemet.
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte
tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og
driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form
av økt trafikk, avrenning, dumping av stein, grave- og sprengningsarbeid.

STØY
Anleggsarbeid og økt trafikk i anleggsområdet kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og
yngleperioden om våren. De fleste arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået,
men noen arter er svært følsomme for forstyrrelser. Det er registrert et hekkeområde for makrellterne
like ved tiltaksområdet. I Multiconsult er det det anbefalt følgende minimumsavstander til
hekkelokaliteter for makrellterne: 500 m for sprenging, 250 m for bakkearbeid og 100 m for
terrengtransport (Multiconsult 2018). Siden hekkelokaliteten ligger nærmere tiltaksområdet enn anbefalt
minimumsavstand vil tiltaket sannsynligvis være såpass forstyrrende at arten ikke vil ha hekkesuksess i
anleggsperioden.

AVRENNING OG SPREDNING FRA ANLEGGSOMRÅDE
Massene er planlagt å hovedsakelig dumpes via lektere. Deponering av utsprengte steinmasser vil
medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester og oppvirvling av partikler fra stedegent sediment
når de deponerte massene treffer sedimentbunn. De mest finpartikulære fragmentene vil kunne bli spredt
i sjø horisontalt og vertikalt over lange distanser. Partikler fra sprengstein er nydannede og dermed
uslipte, kantete og flisete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv. Spredning av
steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og kan føre til generell redusert biologisk produksjon både
ved nedslamming av områder og også redusert sikt (Brekke 2014). Skarpe partikler trenger gjennom
epitel og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk forårsaker dette slimutsondring og
kan i ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på gjellene.
I tillegg vil steinstøv og sprengstoffrester kunne påvirke makroalge- og taresamfunn negativt, siden de
er følsomme for sedimentasjon. Nedslamming kan redusere festet til algene og hindre spiring av
rekrutter. Mye turbiditet i vannsøylen vil også kunne redusere lysforhold til algevegetasjon og dermed
redusere vekst.
Det er ikke kjent om sediment i området hvor steinmassene skal deponeres er forurenset med miljøgifter.
Kartlegging med ROV viste at bunnforholdene i de dypeste delene av utfyllingsområdet (transekt T4)
var sedimentbunn. Deponeres stein i områder med bløtbunn og sedimentet er forurenset, vil det kunne
spres over et større område og påvirke marine organismer. Det vurderes ellers som lite problematisk for
marine fiskearter som i anleggsperioden kan forflytte seg. Ifølge vann-nett (www.vann-nett.no) er det
kun sink og kobber som er undersøkt i resipienten av miljøgifter og kjemisk tilstand i Nordalsfjorden er
dermed satt som udefinert.
For postsmolt av laks vil det kunne være negativt å svømme gjennom områder med mye steinstøv og
økt turbiditet i vannmassene. Dette kan være direkte skadelig for gjellene og det kan føre til
navigeringsproblemer, noe som kan forsinke utvandringen og øke predasjonsfaren og faren for å få på
seg lakselus. Økt båttrafikk og sprengningsvirksomhet i området kan også forstyrre utvandrende
postsmolt, dette kan forsinke utvandringen, eller føre til oppsplitting av stimer. For sjøørreten som
bruker fjordsystemet som beiteområde, vil det påvirkede området bli mindre attraktivt, noe som kan gi
økt konkurranse på de områdene som er igjen. Det kan også føre til at fisk fra de indre fjordområdene i
mindre grad vil vandre forbi området som er påvirket av steinstøv.
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Spredning av steinstøv og økt turbiditet vil også føre til redusert kvalitet på fiskeplassen langs
strandsonen (delområde A) i anleggsperioden.

AVBØTENDE TILTAK
Nedenfor er det beskrevet tiltak som har som formål å minimere de negative konsekvensene og virke
avbøtende med hensyn til naturmangfold ved utførelse av tiltaket (jf. naturmangfoldloven § 11).

SILTGARDIN
Det er planlagt bruk av siltgardin under anleggsarbeidet. Bruk av siltgardin under anleggsarbeid kan
redusere spredning av finstoff. Siltgardin har dokumentert god effekt i områder med svake strøm og
utskiftningsforhold. Reduksjon av spredning av finstoff vil redusere negative virkninger og
konsekvenser for naturmangfold, spesielt for egg, larver og fisk. Siltgardin bør kontrolleres jevnlig for
å unngå lekkasjer.

BEGRENSET ANLEGGSARBEID
For å unngå negative virkninger og konsekvenser er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid
(sprenging og utfylling) utenom gyteperiodene til torsk og blålange fra februar til april som benytter seg
av Norddalsfjorden.
Man bør i størst mulig grad også unngå utfylling og sprengning i perioden da postsmolt av laks vandrer
ut fra elvene, en kan anta at hovedtyngden av postsmolt av laks passerer forbi Eidsdal i perioden mai til
juni.
Det bør unngås sprenging og dumping av masser i sjø fra land i hekketiden til makrellterne, fra april til
juni.

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

TILTAKET
Til grunnlag for verdivurderingen er det tatt utgangspunkt i planprogrammet som ikke har detaljerte
tegninger over eventuelle inngrepsområder på land og omfanget av utfylling i sjø. Det knyttes likevel
relativt lite usikkerhet til tiltaksplanene.

VURDERING AV VERDI
Kartlegging med ROV har blitt utført langs ni transekt for å få tilstrekkelig oversikt over utbredelse og
omfanget av viktig naturmangfold i influensområdet. Transektene fra kartleggingsarbeidet tok
utgangspunkt i sannsynlige områder for funn av viktige naturtyper basert på tilgjengelige dybdekart fra
Fiskeridirektoratets kartverktøy. Plassering av transekt basert på detaljerte bunnkart (multistråle) øker
sannsynligheten for treffsikkerheten når det gjelder potensielle områder av viktig natur.
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Ettersom kartlegging med ROV generelt viser smale korridorer av naturmangfoldet på havbunnen, er
det en risiko for at arter eller naturtyper blir oversett, spesielt hvis det er få individ av arten eller at
artene/naturtypene forekommer over små arealer. Denne usikkerheten reduseres ved å gjennomføre
mange transekter, som i dette tilfellet med ni stykker. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt for det
marine miljø basert på vår kartlegging, sammen med eksisterende kunnskap fra offentlige databaser og
andre utførte undersøkelser i området. Kunnskapsgrunnlaget for anadrome fiskebestander er også godt
og det er knyttet lite usikkerhet til verdivurderingen av dette deltemaet.
Det er ikke gjennomført botaniske undersøkelser på land, men usikkerheten knyttet til verdivurderingen
er vurdert som liten sett i forhold til tiltakets risiko for skade, tiltaket vil medføre små arealbeslag på
land.

VURDERING AV PÅVIRKNING
Det er knyttet usikkerhet til i hvor stor avstand og i hvilken retning partikler fra utfylling vil spre seg i
løpet av anleggsfasen og dermed da også usikkerhet til avgrenset influensområde. Kunnskapsgrunnlaget
ville vært forbedret ved modellering av partikkelspredning. Det er en del usikkerhet relatert til faktisk
påvirkning av partikkelspredning generelt, og på anadrom fisk, samt synspåvirkning på småfisk og
yngel. Redusert syn kan føre til at småfisk og yngel opplever en økt risiko for predasjon, og gjøre det
vanskeligere å finne føde.
Det knyttes også noe usikkerhet til hekking av makrellterne som er registrert i 2015, og dermed også
påvirkningen i driftsfasen.
Når det gjelder økt støy, trafikk og belysning, er det ingen tvil om at alt dette vil øke sammenlignet med
dagens situasjon og at det vil ha en negativ påvirkning på naturmangfoldet, først og fremst for fugl og
pattedyr. Men det knyttes usikkerhet til hvor stor den negative påvirkningen vil være.

SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
Det er brukt faglig skjønn ved vurdering av influensområde og påvirkning for vanlige arter og deres
funkjonsområder, samt anadrome fiskebestander i forhold til partikkelspredning.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Vurderingene i denne konsekvensvurderingen bygger på foreliggende informasjon og datagrunnlaget
vurderes samlet som godt. Det anbefales å få gjennomført ornitologiske undersøkelser i hekkesesongen
for å redusere usikkerheten knyttet til hekkelokaliteten for makrellterne.
Det tilrådes å utføre overvåking i anleggsperioden ved etablering av utfyllingsfot og industriområde for
å oppdage og dokumentere eventuell uakseptabel spredning av finstoff eller forurensing. Nedenfor er
det listet hva som bør utgjøre et minimum til overvåking i anleggsfasen.
• Vannprøver for kjemisk analyse
• Turbiditet i vannsøylen målt med CTD.
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