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Beskrivelse Konsekvensutredning av virkningene for terrestrisk 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 §§ 8-12. 

 

Inngrepets direkte virkninger medfører sterk forringelse av områder med stor verdi 

i planområdet. I tillegg medfører indirekte virkninger forringelse av områder med 

stor verdi i influensområdet. Dette tilsvarer hhv. alvorlig (---) og betydelig 

miljøskade (--). Inngrepet berører nær truede og sårbare naturtyper, og 

funksjonsområder for nær truede, sårbare og sterkt truede viltarter. 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 funksjonsområder for vilt, vern 

av truede og sårbare arter, og 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. Den samlede 

virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre stor negativ 

konsekvens for terrestrisk naturmangfold. 
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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 (Figur 1). I forbindelse med dette er det utarbeidet utredninger av tiltakets 

konsekvenser for 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 terrestrisk og limnisk naturmangfold, mens 

konsekvensene for det marine mangfoldet er behandlet i utredningen av naturmangfold i sjø 

(Rambøll, 2021a). Den terrestriske delen av planområdet omfatter i dag et nes med spredt 

fritidsbebyggelse, omgitt av lyng- og grashei, 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. 

➢ Planalternativ: Utvikling av settefiskanlegg. Planforslaget er beskrevet i kapittel 5.2. 
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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. 240 dekar 

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 arealer som kan bli 

forstyrret av økt menneskelig aktivitet, støy og kunstig belysning. Avgrensningen er basert på en 

skjønnsmessig vurdering. 

 

 

Figur 2: Planområdet omfatter Veines i Breivikbotn, mens influensområdet er vurdert til å omfatte omkringliggende 

områder som kan bli indirekte påvirket. 

2.2 Naturmangfold 

I henhold til KU-forskriften skal en utredning omfatte en vurdering av vesentlige virkninger for blant 

annet økosystemtjenester, naturmangfold jf. naturmangfoldloven, 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 terrestrisk og limnisk 
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naturmangfold, mens marint mangfold er behandlet i separat rapport. Det legges særlig vekt på 

følgende elementer: 

Lokalklima, landskapsøkologi og økosystemtjenester 

• Lokalklima i området; bioklimatisk sone og seksjon, temperatur- og oseanitetsgradient. 

• Forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester, og verdien av disse iht. NOU 

2013:10. 

Geologiske forekomster 

• Geotoper og sjeldne eller viktige bergarter. 

• Løsmasser som påvirker områdets karakter, f.eks. mht. tykkelse og næringsinnhold. 

Vannforekomster 

• Ferskvannsforekomster som er av betydning for biologisk mangfold. 

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

Landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 

• Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og fisk 

iht. DN håndbok 11 om viltkartlegging (2000). 

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

oppvekstområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, spill- eller parringsområde, 

yngleområde, overvintringsområde og leveområde (Naturmangfoldloven § 3 (r)). 

Naturtyper 

• Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. 

• Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 13 og 15 om hhv. Kartlegging av 

naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold (2007) og Kartlegging av 

ferskvannslokaliteter (2000). 

• Viktige naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for utvalgskartlegging etter Natur i Norge 

(NiN) systemet, veileder M-1621 (2020a). 

• Rødlistede naturtyper iht. Artsdatabankens Norsk rødliste for naturtyper (2018). 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

• 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. 

• 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.  

2.3 Datainnsamling og -grunnlag 

Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn, supplert 

med informasjon fra prosjektspesifikk kartlegging av planområdet. Offentlig informasjon er hentet 

fra de nettbaserte databasene Økologisk grunnkart, Naturbase, Artskart og Norges geologiske 

undersøkelser, hvor registreringer relatert til naturmangfold er undersøkt og vurdert. Området ble 

befart 04.08.2020. Kartleggingen ble gjennomført iht. gjeldende instruks for naturtypekartlegging 

etter NiN (Miljødirektoratet, 2020a) samt rødlista for arter (Artsdatabanken, 2015). Observerte 

naturelementer ble registrert med appen ArcGIS Collector.  
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2.4 Konsekvensutredning 

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). Ved vurderingene av verdi, påvirkning og 

konsekvens benyttes Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger for klima og miljø 

(Miljødirektoratet, 2020b). 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 inn i enhetlige delområder, som 

verdivurderes ved hjelp av fagtemaspesifikke kriterier (Miljødirektoratet, 2020b). 

Vurderingsskalaen er femdelt, fra uten betydning til svært stor verdi, og sammenfaller med x-aksen 

i konsekvensvifta. Alternativenes påvirkning på delområdene vurderes ved hjelp av 

fagtemaspesifikke kriterier, og sammenlignes med 0-alternativet. Skalaen for påvirkning er også 

femdelt, fra sterkt forringet (ødelagt) til forbedret, og sammenfaller med y-aksen. 

Konsekvensgraden av alternativene fremkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 

påvirkning i konsekvensvifta. 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. Det gjøres rede for nivået av 

usikkerhet. 

2.5 Avbøtende og kompenserende tiltak 

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

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

skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen (Figur 3). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Vurdering iht. naturmangfoldloven 

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

vurdert opp mot de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II. 

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 

Figur 3: 

Prioriteringsrekkefølge for 

skadereduserende tiltak. 
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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. 

2.7 Forbehold 

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

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

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 siden 

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  

3.1 Generelt om området 

3.1.1 Overordnet preg 

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

med store inngrepsfrie områder fra fjord til fjell. Fuglefjellene Storgalten og Andotten ble fredet 

som naturreservat i 1983, Sørsandfjorden og Nordsandfjorden i 1993 (Figur 4). Det rike havområdet 

utenfor Sørøya har stor nasjonal og internasjonal verneverdi, og Lopphavet marine verneområde 

rundt Sørøya er under utredning for vern i departementet, etter tilrådning fra Miljødirektoratet i 

2019. Breivikfjorden er en viktig gytefjord for skrei og kalles “Lille Lofoten”. På land består 

mesteparten av øya av naturlig åpen fastmark med varierende andel berg i dagen. Vegetasjonen 

er i hovedsak dominert av fjellhei. 

 

 

Figur 4: Oversiktskart over et utdrag av naturmangfoldverdiene på vestligste del av Sørøya. 

3.1.2 Historikk 

Historiske flyfoto over området finnes kun i begrenset omfang. De tidligste bildene som er offentlig 

tilgjengelig er fra 2006. Fylkesveg 882 og bebyggelsen i planområdet ble etablert før dette, og 

området er ellers lite preget av menneskelig aktivitet ut over reingjerder (Figur 5). Sørøya utgjør 

reinbeitedistrikt 19, hvor forskjellige deler av øya blir benyttet gjennom årets fire sesonger. 

Arealene ved Veines beites sommer og høst (NIBIO, u.å.). Rundt eiendommen på Veines står det 

rester av sammenhengende gjerder som nylig har forfalt. Disse har trolig vært oppført for å holde 

reinen ute fra eiendommen. Arealene virker å igjen ha blitt tilgjengelig som reinbeite nå de seneste 

årene.  

 

LOPPHAVET 
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Figur 5: Flyfoto over planområdet. 

3.2 Lokalklima 

Naturgeografisk ligger planområdet sør for den polare skoggrensen (arktisk område), og innenfor 

nordboreal bioklimatisk sone og svakt oseanisk seksjon (Moen, 1998; Bakkestuen m.fl., 2008). 

Vegetasjonen i planområdet tilsier at vi befinner oss i øvre deler av nordboreal sone, på grensen til 

lavalpin sone. Området er værhardt og naturlig treløst. Vegetasjonen i nordboreal og lavalpin sone 

kan gjerne være artsrik og variert, med lave buskarter, lyng, gress og urter. Treløs vegetasjon i 

øvre nordboreal sone på fastlandet i Finnmark, består i hovedsak av naturtypene fjellhei og leside 

(T3 iht. NiN-systemet). Innslag av alpine naturtyper som snøleie (T7) og rabbe (T14) er ikke 

uvanlig. Svakt oseanisk seksjon kjennetegnes ved at de mest typiske vestlige arter og 

vegetasjonstyper mangler, og det forekommer en del svakt østlige trekk.  

3.3 Geologiske forekomster 

3.3.1 Berggrunn og løsmasser 

På Sørøya består berggrunnen i nord og vest mest av sedimentære bergarter som glimmerskifer 

og krystallinsk kalkstein, mens indre del av øya består av gneis av eokambrisk alder. Fjellformene 

i gneisområdet er jevnere, og er verken så bratte eller så høye som i den sørøstlige del av Sørøya, 

som består av mørke magmatiske bergarter (gabbro). Brorparten av øya er registrert med bart 

fjell/tynt løsmassedekke i kvartærgeologisk kart, unntaksvis er det registrert morenemateriale og 

forvitringsmateriale (NGU, u.å.). På grunnlag av lokale variasjoner i bergartssammensetningen, er 

det også stor variasjon i næringsgrunnlaget i jordsmonnet (Figur 6). Sørøya har områder innenfor 

alle kalktrinn; fra kvartsitt og arkose (trinn 1) til kalkstein og kalkglimmerskifer (trinn 5). Arealene 

innenfor planområdet er registrert som førstnevnte, noe som gir grunnlag for en svakt til middels 

kalkkrevende flora. 
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Figur 6: Forespeilet kalkinnhold i jordsmonnet på Sørøya, basert på sammensetningen av bergarter (NiN-web, 

lukket innsynsløsning). Veines er markert med rød sirkel. 

3.3.2 Geosteder 

I NGUs kartlag for geologisk arv er 

det registrert tre geosteder på 

vestre del av Sørøya: 

Sørsandfjorden, Nordsandfjorden, 

og et større areal øst for 

Breivikbotn (Figur 7) (NGU, u.å.). 

Sistnevnte grenser til influens-

området i øst. Geostedet er 

beskrevet som «Nasjonalt sett et 

viktig alkalinkompleks, og definitivt 

det mest tilgjengelige av disse i 

Sørøy-Seilands-regionen. Her 

finnes sure og basiske intrusiver i 

et avlangt kompleks i "Klubben 

psammite Group", inklusive 

nefelinsyenitter og karbonatitter.» 

Figur 7: Geosteder registrert i nærheten 

av plan- og influensområdet (NGU, u.å.). 

Veines er markert med rød sirkel 
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3.4 Vannforekomster og funksjonsområder for fisk 

Fra fjellområdene nord for Veines har det dannet seg mange bekkeløp i sørgående retning, 

hovedsakelig for å ta unna smeltevann. Noen av disse har utløp i Breivikfjorden gjennom 

planområdet (Figur 8). Det er ingen av bekkestrekningene innenfor planområdet som har 

helårssikker vannføring, men bekken som drenerer til Veinesbukta «atskiller seg tydelig fra 

omgivelsene» (Figur 9) og er dermed omfattet av vannressursloven (jf. § 2). Måten bekkene er lagt 

i rør på under fylkesvegen gjør at det er svært lite sannsynlig at det går fisk opp i bekkene. 

 

 

Figur 8: Planområdet (sort stiplet linje) markert på basiskart i farger. Vassdrag er i illustrert i blått. 

 

 

 

Figur 9: Bekken som drenerer til Veinesbukta ligger omtrentlig midt i bildet. 
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3.5 Naturtyper 

Mesteparten av Sørøya består av naturlig åpen fastmark med varierende andel berg i dagen, der 

vegetasjonen i hovedsak er dominert av fjellhei. Ned mot fjordene er vegetasjonen frodigere, og i 

planområdet er det relativt stor naturtypevariasjon. Åpne knauser og berg ned mot Breivikfjorden 

defineres som strandberg av typen kalkfattige strandberg i geolitoral og supralitoral sone (T6-C-2). 

Mellom arealene med fast strandberg finnes områder med grus- og steindominert strand og 

strandlinje (T29). Det ble ikke observert områder med strandengvegetasjon (T12) som er i 

nærheten av minstearealet for utforming på 250 m2. Ovenfor strandberget ligger en sone med åpen 

kalkfattig til intermediær grunnlendt lyngmark (T2-C-1 og T2-C-3). Her er det åpen heipreget 

vegetasjon dominert av lyng og lavvokste urter og gras. Grunnlendt mark forekommer typisk i 

hellende terreng på soleksponerte lokaliteter langs kysten, og ligger gjerne i mosaikk med nakent 

berg (T1). 

Områdene med dypere jordsmonn og friskere vegetasjon er mer utfordrende å definere. Omkring 

bebyggelsen i planområdet har det trolig foregått slått med ujevne mellomrom i tillegg til beiting 

fra tamrein. Det kan også ha vært husdyr på beite her tidligere (sau/storfe/hest). Basert på 

artssammensetningen faller naturtypen inn under definisjonen av semi-naturlig eng (T32). 

Sammensetningen av gress og urter i feltsjiktet er typisk for lav hevdintensitet. Lokaliteten har 

tydelig beitepreg (HI-a) og svært ekstensivt hevdpreg (HI-b). Trinnene omfatter naturlig mark med 

tydelig spor etter beiting, men som normalt ikke ryddes, og semi-naturlig mark som bærer preg av 

lang tids beiting, slått og/eller brenning, men med moderat intensitet. Grunntypen vurderes som 

intermediær eng med mindre hevdpreg (T32-C-3). Det er ofte vanskelig å sette tydelige skillelinjer 

mellom åpen grunnlendt mark og semi-naturlig eng, særlig i områder som er naturlig treløse. 

Arealer regnes gjerne som åpen grunnlendt mark så lenge hevdintensiteten er for lav til at 

artssammensetningen har fått klart hevdpreg. Åpen grunnlendt mark har gjerne større dekning av 

lyng- og lavarter. Arealene nær fylkesvegen defineres som eng-aktig sterkt endret fastmark (T40-

C-1). Naturtypen omfatter mark som er sterkt endret i form av planering, utfylling eller lignende, 

og samtidig bærer preg av et ekstensivt hevdregime. Her beites vegskulderen av tamrein og slås 

årlig med kantklipper, noe som har resultert i et ekstensivt hevdpreg (HI-b/c). 

De øvrige arealene mellom vegskulderen og beltet med grunnlendt mark, er mer utfordrende å 

definere. Arealene består av lynghei iblandet graminider og urter, med for lav hevdintensitet til å 

regnes som semi-naturlig eng. Lignende områder har andre steder blitt definert som boreal hei 

(T31), men denne naturtypen er per definisjon dannet ved avskoging av fastmarksskogsmark og 

opprettholdelse av åpen mark gjennom rydding og sommerbeite med moderat beitetrykk. Slike 

heier er vanligst i indre deler av Sør-Norge, særlig i områder der seterdrift har vært utbredt. Det er 

ikke kjent at Sørøya tidligere har vært tresatt, derfor vurderes ikke området som boreal hei. 

Vegetasjonsbildet samsvarer best med definisjonen av fjellhei, leside og tundra (T3), selv om dette 

er en alpin naturtype som ikke inngår i nordboreal sone. Naturtypen omfatter jorddekt fastmark i 

fjellet eller nord for skoggrensen. Planområdet ligger som nevnt i nordboreal sone under den alpine 

tregrensen, men området er naturlig treløst – det virker å være kun naturlige prosesser som holder 

landskapet åpent i dag. Hovedtypen T3 har samme rolle som T4 Fastmarksskogsmark har under 

skoggrensa, da den er «normal hovedtype» på fastmark over skoggrensa. Det vil si at det er den 

naturtypen som normalt forekommer med mindre det finnes spesielle forstyrrende eller regulerende 

miljøfaktorer. I planområdet forekommer grunntypene kalkfattig leside og fjell-lynghei (T3-C-1 og 

-2) og intermediær leside og fjell-lynghei (T3-C-4 og -5), i mosaikk uten klare skillelinjer.  

Naturtypene semi-naturlig eng og fjellhei, leside og tundra er vurdert som hhv. sårbar (VU) og nær 

truet (NT) på Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018a). Øvrige naturtyper er vurdert 

som livskraftige. Planområdet er kartlagt iht. Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging 

etter NiN (Miljødirektoratet, 2020a). Resultatene er beskrevet i Tabell 1 og illustrert i Figur 10. 

Marine naturtyper behandles i konsekvensutredningen av naturmangfold i sjø (Rambøll, 2021a). 
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Tabell 1: Registrerte naturtyper iht. Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging etter NiN. Naturtypenes 

status på den norske rødlisten er inkludert. Nummereringen samsvarer med Figur 10. 

Nr. Naturtype Grunntype(r) Rødlistevurdering 

1 

D2 Semi-naturlig eng T32-C-3 
T32 – Semi-naturlig eng er vurdert som 

sårbar (VU) 

Tilstand: Lokalitetene består av intakt semi-naturlig mark med svært/nokså ekstensiv bruk, 

som sannsynligvis ikke er gjødslet. Det ble ikke observert fremmede arter. Tilstanden 

vurderes som god. 

Naturmangfold: Lokalitetene er dominert av graminider. Sammensetningen av urter i 

feltsjiktet sammenfaller i stor grad med de øvrige naturtypene (se D5 og B3-1), og indikerer 

svakt intermediær grunntype. Vestre lokalitet ligger i et søkk og er tidvis fuktig. Det ble 

ikke registrert rødlistede arter. Lokalitetene er relativt små og består av få 

kartleggingsenheter. Naturmangfoldet vurderes som moderat fordi det ble observert 5-10 

habitatspesifikke arter; blåklokke, bakkestjerne, skogsveve, rødknapp, tiriltunge, 

finnskjegg og engfiol. 

Lokalitetskvalitet: Høy kvalitet. 

2 

D5 Eng-aktig sterkt endret 

fastmark 
T40-C-1 

Ikke truet, men vurdert som naturtype 

med sentral økosystemfunksjon. 

Tilstand: Lokalitetene ligger i vegkanten til fylkesveg 882, og er over lengre tid maskinslått 

samt beitet av rein. Områdene fremstår som intakt semi-naturlig mark med svært/nokså 

ekstensiv bruk, som ikke er gjødslet. Det ble ikke observert fremmede arter eller sport etter 

slitasje og slitasjebetinget erosjon. Tilstanden vurderes som god. 

Naturmangfold: Lokaliteten fremstår som frodig og urterik. Det ble blant annet registrert 

blåklokke, tiriltunge, ryllik, gulaks, småengkall, hvitkløver, marikåpe, fjellmarikåpe, kjertel-

/fjelløyentrøst, fjellarve, fuglevikke, harerug, blankstorkenebb, selsnepe, soleie, skrubbær, 

enghumleblom, nyseryllik, geitrams, engfrytle, bleikstarr, skogstorkenebb, mjødurt, 

vendelrot, kvann, røsslyng, krekling, myrhatt, flekkmarihånd, skogsnelle, engfiol, 

bekkeblom, gullris, syre og fjellgulaks. Blant disse er to av artene habitatspesifikke. Det ble 

ikke observert rødlistede arter. Naturmangfold vurderes som lite. 

Lokalitetskvalitet: Moderat kvalitet. 

3 

B3.1 Kalkfattig og intermediær 

fjellhei, leside og tundra 
T3-C-1,2,4,5 

T3 - Fjellhei, leside og tundra er vurdert 

som nær truet (NT) 

Tilstand: Lokaliteten omgir boligbebyggelse og semi-naturlig eng, men bærer selv lite preg 

av påvirkning fra dyr og mennesker. Enkelte gamle gjerder står igjen. Det er ikke vesentlig 

slitasje i området, men spor etter tunge kjøretøy finnes spredt. Det er lavt beitetrykk og 

ingen tegn på overbeskatning. Tilstanden vurderes som moderat på grunn av antall 

menneskeskapte objekter og øvrig menneskelig påvirkning. 

Naturmangfold: Lokaliteten fremstår som en urterik fjell-lynghei dominert av krekling og 

skrubbær. I tillegg forekommer multe, røsslyng, tiriltunge og rypebær vanlig. Noe gullris, 

pølstarr, engstarr, havsivaks, dvergbjørk, vier, geitrams, fuglevikke, blåklokke, 

bitterbergknapp, rosenrot, mattemure, bekkeblom, skogstorkenebb, mjødurt, vendelrot, 

bleikstarr, engfrytle, flekkmarihånd, hvitbladtistel, finnmarkssiv, ryllik og fjellmarikåpe 

finnes spredt. Det er ikke observert unisentriske eller bisentriske arter i lokaliteten, ei heller 

rødlistede arter. Naturmangfoldet vurderes allikevel som stort på grunn av lokalitetenes 

størrelse (> 5000 m2) og antall NiN-kartleggingsenheter (4). 

Lokalitetskvalitet: Høy kvalitet. 
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Figur 10: Registrerte naturtyper iht. Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging etter NiN. 

3.6 Funksjonsområder for vilt og arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Det er registrert nesten 150 arter innenfor plan- og influensområdet (Figur 11), hvorav 111 er 

registrert etter år 2000 (Artsdatabanken, u.å.a). På 1900-tallet ble det registrert 27 karplantearter, 

8 fuglearter og 7 fiskearter, samt to pattedyrarter og én sopp. Disse dataene må vurderes som 

potensielt utdatert, selv om området i seg selv ikke er vesentlig endret. I nyere tid (f.o.m. år 2000) 

er det registrert 71 karplantearter, 39 fuglearter og én fiskeart. Funnene beskrives per artsgruppe 

i det videre. Marine arter behandles i konsekvensutredningen av naturmangfold i sjø. 

  

Figur 11: Artsregistreringer i og rundt Breivikfjorden. Plan- og influensområdet er omtrentlig markert. 

Influensområde 

Planområde 
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3.6.1 Karplanter 

Innenfor influensområdet er det fra tidligere registrert en del karplantearter som er ansvarsarter 

for Norge. Blant disse er buestarr, linesle, fjelltiriltunge, norsk vintergrønn, geitsvingel, snøull og 

snipestarr, som alle ble registrert i 2005 av Torbjørn Alm og Unni Bjerke Gamst (Artsdatabanken, 

u.å.a), i forbindelse med deres botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. Ved samme 

feltarbeid ble det i tillegg registrert bleikmyrklegg, blålyng, fjellstjerneblom, fjellbakkestjerne og 

stivstarr i nærområdet (alle ansvarsarter). Det er ikke usannsynlig at overnevnte arter kan 

forekomme innenfor planområdet. Det ble imidlertid ikke observert noen karplantearter av nasjonal 

forvaltningsinteresse ved den prosjektspesifikke befaringen. 

3.6.2 Sopp 

Plan- og influensområdet ligger 

innenfor et «hot-spot-område» for 

truede ansvarsarter av sopp (Figur 12) 

(Artsdatabanken, u.å.b). Dette 

innebærer at området har høyere 

anslått potensiale enn 90 % av resten 

av Norge, til å romme truede 

ansvarsarter av sopp. Det er registrert 

over 80 sopparter på Sørøya, men 

foreløpig ingen truede arter.  

 

3.6.3 Pattedyr 

Det er registrert noen få viltlevende landpattedyr på Sørøya: hare (NT), lemen (ansvarsart), 

røyskatt og snømus, og i tillegg oter (VU) som er semi-akvatisk. Ved befaringen ble det observert 

hare i planområdet, samt en hel del avføring etter tamrein. Det er sannsynlig at arealene i 

planområdet er attraktive beiteområder for begge disse. Det er også sannsynlig at oter, lemen, 

røyskatt og snømus har funksjonsområder her, sammen med en stor diversitet av fuglearter (se 

kap. 3.6.4), da de alle er del av et helhetlig næringsnett (Figur 13).  
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Figur 13: Næringsnett for Sørøya (ikke utfyllende). 

Figur 12: Vestre del av Sørøya er vurdert som "hot-spot-område" for truede ansvarsarter av sopp. 
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3.6.4 Fugl 

Av de ca. 40 fugleartene som er registrert i influensområdet, er rundt halvparten betegnet som 

arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Ti av artene er rødlistet: krykkje (EN), makrellterne (EN), 

teist (VU), lunde (VU), tyvjo (NT), fiskemåke (NT), ærfugl (NT), svartand (NT), sivspurv (NT), stær 

(NT), hønsehauk (NT) og gjøk (NT) (Artsdatabanken, u.å.a). Ytterligere syv er norske ansvarsarter: 

havørn, heipiplerke, gråsisik, bjørkefink, polarsisik, skjærpiplerke og svartbak (Miljødirektoratet, 

u.å.b). Lirype og fjellrype (begge NT og ansvarsarter) er registrert i høyereliggende strøk på øya. 

Det er sannsynlig at alle disse benytter seg av influensområdet i varierende grad. Eldre 

registreringer indikerer at også havelle (NT) samt toppskarv og praktærfugl (ansvarsarter) kan 

opptre i Breivikbotn. De to sistnevnte ble i 1985 registrert med beiteområder innenfor en kilometers 

radius fra planområdet (Figur 14). Fra gammelt av er det også registrert et beiteområde for andefugl 

og et hekkeområde for vade-, måke- og alkefugler innenfor influensområdet. Det er usikkert i 

hvilken grad disse registreringene fortsatt gjelder, men diversiteten og mangfoldet av registreringer 

tyder på at Breivikbotn er et område av stor betydning for fugl. I Sandvika (3 km vest for 

planområdet) er det registrert hekkeområde for krykkje (EN) og fiskemåke (NT). Selve planområdet 

benyttes nok i hovedsak som beite- og rasteområde. Ved befaringen ble det observert mye fiskebein 

og uthulede skjelett etter kråkeboller på strandberget. Området er lett tilgjengelig for rovpattedyr, 

følgelig er sannsynligheten lav for at det foregår hekking i planområdet. De fleste fugleartene hekker 

nok i mer reserverte strøk, lenger unna hovedveien og i områder hvor rovpattedyrene ikke kommer 

til. 

 

 

Figur 14: Registrerte funksjonsområder for fugl (eldre registreringer lastet ned fra Miljødirektoratets databaser). 
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Både kongeørn og havørn (ansvarsart) holder til på Sørøya. Nærmeste reirlokalitet for havørn ligger 

rundt 2,3 km unna planområdet, mot utkanten av influensområdet. Varsomhetssonen for havørn 

er definert til å være 1000 meter (Miljødirektoratet, 2016). Deler av reirlokalitetens varsomhetssone 

ligger følgelig inne i influensområdet.  

3.7 Fremmede skadelige arter 

Det ble ikke observert fremmede skadelige arter i eller i nærheten av planområdet. 

3.8 Økosystemtjenester  

Biologisk mangfold spiller en nøkkelrolle for alle typer økosystemtjenester. Økosystemfunksjonene 

i plan- og influensområdet gir grunnlag for følgende sentrale økosystemtjenester: 

- Støttende tjenester 

o Fotosyntese/primærproduksjon: karplanter, moser 

o Vannkretsløp: drenering av smeltevann fra høyereliggende strøk 

- Forsynende tjenester 

o Beitegrunnlag for tamrein 

- Regulerende tjenester 

o Luftkvalitetsregulering: grønne planter langs veg 

o Pollinering: blomstrende karplanter 

- Kulturelle tjenester 

o Velvære og estetiske verdier: åpent og lite berørt fjordlandskap med blomstrende 

karplanter og god utsikt mv.  
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4. VERDIVURDERING AV UTREDNINGSOMRÅDET 

Plan- og influensområdet (utredningsområdet) er delt inn i enhetlige delområder med tilnærmet lik 

funksjon, karakter og verdi. Deres utstrekning og verdikategori er illustrert i Figur 15 og Figur 16. 

4.1 Delområde 1 

Delområde 1 omfatter forekomstene av viktige naturtyper i planområdet. Naturtypene semi-naturlig 

eng og fjellhei, leside og tundra er vurdert som hhv. sårbar (VU) og nær truet (NT) på den norske 

rødlisten. Forekomstene er vurdert til høy lokalitetskvalitet iht. Miljødirektoratets 

kartleggingsinstruks. Eng-aktig sterkt endret fastmark er ikke truet, men vurdert som en naturtype 

med sentral økosystemfunksjon. Forekomstene er vurdert til moderat lokalitetskvalitet.  

I den temaspesifikke verditabellen for naturmangfold er det gitt at: 

- Nær truede naturtyper med høy og svært høy lokalitetskvalitet skal gis stor verdi. 

- Sårbare naturtyper med lav, moderat eller høy lokalitetskvalitet skal gis stor verdi. 

- Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med moderat og høy lokalitetskvalitet skal gis 

stor verdi. 

Delområde 1 vurderes samlet til å ha stor verdi. 

4.2 Delområde 2 

Delområde 2 omfatter influensområdet i sin helhet, med blant annet funksjonsområder for viltarter 

og fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse, samt forekomster av karplanter som er 

ansvarsarter. Blant førstnevnte finnes både nær truede, sårbare og sterkt truede pattedyr og fugler. 

I den temaspesifikke verditabellen for naturmangfold er det gitt at: 

- Lite tydelig og svakt forklarende geosted, men som likevel er relevant for kjennskap til lokal 

geologi, skal gis noe verdi. 

- Vanlige arter og deres funksjonsområder skal gis noe verdi. 

- Nær trua arter og deres funksjonsområder skal gis middels verdi. 

- Sårbare arter og deres funksjonsområder skal gis stor verdi. 

- Sterkt og kritisk truede arter og deres funksjonsområder skal gis svært stor verdi. 

Delområde 2 vurderes samlet til å være av stor verdi, siden det rommer funksjonsområder for flere 

arter som er vurdert som sårbare og sterkt truet på norsk rødliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 15: Delområdenes verdi er avmerket på verdiskalaen. 

1 2 
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Figur 16: Kartillustrasjon av delområde 1 og 2. Begge delområder er vurdert til stor verdi. 
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5. BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE 

5.1 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 dermed den naturlige utviklingen 

av området basert på den eksisterende situasjonen beskrevet i kapittel 3. 

5.2 Planalternativ 1 

Planalternativ 1 omfatter utbygging av settefiskanlegg, kai og muligens molo innenfor planområdet 

på Veines (Figur 17). Utformingen og den endelige plasseringen av anlegget er foreløpig ikke 

fastsatt. Det må også anlegges ny kraftledning fra trafostasjon, inntak/utløp for sjøvann, og tilførsel 

av ferskvann fra Eggevatn, men disse inngrepene inngår ikke denne utredningen.  

 

 

Figur 17: Konseptskisse over planlagte inngrep. Kun anlegg og kai (inngrep innenfor planområdet) utredes her. 
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6. TILTAKETS PÅVIRKNING 

6.1 0-alternativet 

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

Dersom området i større grad benyttes som utmarksbeite (ekstensiv hevd) kan verdien av den 

semi-naturlige enga øke. Dersom disse arealene dyrkes opp, vil verdiene forringes. Virkningene av 

0-alternativet vurderes som ubetydelig, da det ikke foreligger sikker informasjon om endret 

fremtidig bruk. 

6.2 Planalternativ 1 

6.2.1 Delområde 1 

Bekkedraget som drenerer til Veinesbukta vil sannsynligvis måtte legges i rør mellom fylkesveien 

og bukta. Bekken står sannsynligvis tørr mesteparten av året, og har størst betydning i forbindelse 

med drenering av smeltevann på våren og forsommeren. Det er trolig ikke knyttet noe særegent 

naturmangfold til delstrekningen som forringes. Sannsynligheten for endret miljøtilstand i 

resipienten er vurdert i konsekvensutredningen for naturmangfold i sjø (Rambøll, 2021a).  

Utformingen og den endelige plasseringen av anlegget (innenfor planområdet) er foreløpig ikke 

fastsatt. Det må derfor tas høyde for at inngrepet kan berøre alle de kartlagte lokalitetene med 

viktige naturtyper. Arealene ut over planområdet er ikke kartlagt for naturtyper, men det er rimelig 

å anta at naturtypen fjellhei, leside og tundra (NT) dekker betydelige arealer på Sørøya, i mosaikk 

med nakent berg, rabber (NT) og snøleier (VU). Naturtypene semi-naturlig eng (VU) og artsrik 

vegkant antas å være sjeldnere lokalt og regionalt. At naturtypene er vurdert som nær truede og 

truede på nasjonal skala, innebærer et ansvar om å bevare forekomstene lokalt der de forekommer. 

At et område rommer store arealer med rødlistede naturtyper betyr ikke at et inngrep vil ha mindre 

negative virkninger, men derimot at det foreligger et større ansvar lokalt for å bevare naturtypene. 

Planområdet antas å ha relativt stor lokal betydning for hare (NT). Det skiller seg ut som ganske 

frodig i forhold til omkringliggende lynghei, og det ble observert hare (NT) her ved befaringen. Oter 

(VU) jakter i fjorden, som er rik på fisk. Artens arealbruk i planområdet er ikke kjent, men 

oterstammen som holder til i Breivikbotn holder nok hovedsakelig til innenfor influensområdet. 

I henhold til den temaspesifikke tabellen for påvirkning skal delområdet vurderes som sterkt 

forringet når inngrepet berører hele eller størstedelen (over 50 %) av verdiområdene. Dette 

innebærer en varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Sannsynligheten er lav for at utbyggingen 

ikke vil medføre tap av de kartlagte naturtypene. Delområde 1 vurderes som sterkt forringet (Figur 

18). 

6.2.2 Delområde 2 

Tiltakets virkninger i delområde 2 (influensområdet) omfatter indirekte virkninger av tiltaket i form 

av økt menneskelig aktivitet, støy og kunstig belysning. Det er ikke gjort inngående søk etter 

vitenskapelige undersøkelser gjort på sammenlignbare anlegg. Nivået av antatt påvirkning bygger 

derfor på prosjektets støyberegninger og faglig skjønn justert for føre-var prinsippet.  

Utbyggingen vil medføre økt trafikk til planområdet med både bil og båt. Det er oppgitt en økning i 

vegtrafikk på ca. 5 trailere i uka som følge av utbyggingen (Rambøll, 2021b). I tillegg kommer 

personbiltrafikk for de ansatte på anlegget. Hovedstøykilden for selve settefiskanlegget vil være 

ventilasjonsinntak på taket. Dette ser ikke ut til å generere nevneverdig støy ut over anleggets 

nærområde. Det er oppgitt tre ulike båttyper som vil trafikkere til ny havn: brønnbåter som frakter 

smolt/fisk til anlegget (ca. 25-35 turer per år), fôrbåter som frakter fôr (maks 52 turer), og 

fraktbåter som frakter slam fra anlegget (ca. 10-12 turer). Dette summerer til maksimalt to turer i 



Rambøll - Detaljregulering for settefiskanlegg på veines 

 

23/27 

uken. I støyutredningen er det sett på et verste tilfelle med kontinuerlig støy fra båttrafikk ved kaia 

på nattestid. Her strekker «gul støysone» (≥ 45 dB) seg ca. 540 meter ut i fjorden, og 385 meter 

inn på land (Rambøll, 2021b). Det er ikke gjort beregninger ut over gul sone eller for når båten er 

i bevegelse, fordi dette ikke påvirker boligbebyggelsen i nærområdet. Støygrensene angitt i T-1442 

er tilpasset mennesker, og gul sone indikerer at området ligger over den anbefalte støygrensen for 

boliger og annen støyfølsom bebyggelse. En slik mengde støy må kunne antas å være forstyrrende 

på dyrelivet.  

Det støybildet som båttrafikken genererer på vei inn og ut av Breivikfjorden, overlapper trolig med 

brorparten av influensområdet. Det må tas høyde for at båttrafikkens hyppighet og støynivå kan 

medføre betydelige forstyrrelseseffekter for faunaen i influensområdet. Det er ikke usannsynlig at 

mye av aktiviteten innenfor influensområdet vil gå tapt. Faunaen i influensområdet er sårbar for 

forstyrrelser, og er vant til meget lave støynivåer i eksisterende situasjon (nullalternativet). 

Anlegget og aktiviteten på stedet vil i tillegg generere en betydelig økning i mengden kunstig 

belysning. Landanleggets belysning bør kunne minimeres kveld og natt, men båttrafikken vil 

nødvendigvis medføre lysforurensning under forflytning og ved lossing/lasting. Samlet vil disse 

forstyrrelseseffektene medføre at områdets funksjon for fugl og viltlevende pattedyr svekkes. Hvor 

store deler av influensområdet som vil bli påvirket, avhenger av mengden støy og belysning. 

Forstyrrelseseffekten vil være meget stor i anleggsfasen, men også betydelig i driftsfasen. 

Siden inngrepet forringer arealene slik at funksjoner reduseres, vurderes influensområdet som 

forringet med hensyn til økologiske funksjonsområder. Inngrepet skaper en varig forringelse av 

middels alvorlighetsgrad. Det finnes alternative habitater andre steder på øya, men Breivikfjorden 

og Breivikbotn har særegne kvaliteter. I tillegg til å potensielt fortrenge sårbare og sterkt truede 

arter fra sine økologiske funksjonsområder, kan forstyrrelsene fra planområdet medføre at den 

nærmeste reirlokaliteten for havørn blir forlatt. Anleggets influensområde har noe overlapp med 

reirlokalitetens hensynssone. Avstanden til anlegget samt båttrafikken og støy forbundet med dette, 

tilsier imidlertid at reirlokaliteten sannsynligvis ikke blir forstyrret. 

Forekomstene av karplantearter av nasjonal forvaltningsinteresse (ansvarsartene) som er registrert 

i influensområdet, vil sannsynligvis ikke bli påvirket av de indirekte virkningene av tiltaket.  For 

geostedet øst for Breivikbotn kan økt støy i nærområdet medføre noe skjemmende påvirkning på 

landskapets geologiske karakter, funksjon og inntrykksstyrke (noe forringet). 

Delområde 2 kan samlet sett bli forringet både på kort og lang sikt (Figur 18). 

Figur 18: Inngrepets virkninger på delområdene, 

avmerket på påvirkningsskalaen. 

1 

2 
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7. TILTAKETS KONSEKVENS 

7.1 0-alternativet  

Virkningen av en naturlig utvikling av området vurderes som ubetydelig. 0-alternativet medfører 

derfor ubetydelig konsekvens. 

7.2 Planalternativ 1 

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

19). Inngrepets direkte virkninger medfører sterk forringelse av områder med stor verdi i delområde 

1 (planområdet), noe som tilsvarer alvorlig miljøskade (---). I tillegg medfører indirekte virkninger 

forringelse av områder med stor verdi i delområde 2 (influensområdet). Dette tilsvarer betydelig 

miljøskade (--). Inngrepet berører nær truede og sårbare naturtyper, og funksjonsområder for nær 

truede, sårbare og sterkt truede viltarter. 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 

funksjonsområder for vilt, vern av truede og sårbare arter, og 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. Den samlede virkningen av planalternativet 

vurderes til å kunne medføre stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

 

 

Figur 19: Konsekvensvifta med sammenstilling av delområdets verdi (x-aksen) og tiltakets påvirkning (y-aksen). 

7.3 Avbøtende tiltak   

På grunn av tiltakets store arealbehov vil det være vanskelig å redusere inngrepet i lokalitetene 

med rødlistede naturtyper. Det bør settes mål om å minimere forstyrrelseseffekten (lys og støy) 

ovenfor viltartene og artene av nasjonal forvaltningsinteresse, både i anleggs- og driftsperioden, 

slik at de økologiske funksjonsområdene svekkes i så liten grad som mulig. Begrensninger i 

mengden båttrafikk og antall døgntimer med utendørs belysning, kan vurderes. 

1 

2 
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8. VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-12 

8.1 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. (…).» 

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 utbredelse og økologiske tilstand, er lav. Usikkerheten tilknyttet tiltakets omfang og 

påvirkning er noe større. Vurderingen av indirekte virkninger er basert på skjønn. 

8.2 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. 

8.3 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 økosystemet og naturmangfoldverdiene som berøres. Inngrepet berører nær 

truede og sårbare naturtyper, og funksjonsområder for nær truede, sårbare og sterkt truede 

viltarter. 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 funksjonsområder for vilt, vern av truede og sårbare arter, 

og 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 lite berørte områder. 

8.4 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 må legges vekt på å begrense mengden støy og kunstig belysning fra anlegget og tilhørende 

båttrafikk. Dersom planen realiseres, bør mulighetene for kompenserende tiltak undersøkes med 

hensikt om å unngå netto tap av truede arter og naturtyper. 

8.5 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. 



Rambøll - Detaljregulering for settefiskanlegg på veines 

 

26/27 

9. REFERANSER 

Artsdatabanken (u.å.) Artskart. Tilgjengelig fra: https://artskart.artsdatabanken.no/ 

 

Artsdatabanken (u.å.b) Økologiske grunnkart. Tilgjengelig fra: 

https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/  

 

Artsdatabanken (2018a) Norsk rødliste for naturtyper. Tilgjengelig fra: 

https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper  

 

Artsdatabanken (2018b) Fremmedartslista 2018. Tilgjengelig fra: 

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018  

 

Artsdatabanken (2015) Rødliste for arter. Tilgjengelig fra: https://www.artsdatabanken.no/Rodliste  

 

Bakkestuen, V., Erikstad, L. & Halvorsen, R. (2008) Step-less models for regional environmental 

variation in Norway. Journal of Biogeography, 35. Tilgjengelig fra: 

http://horizon.science.uva.nl/scge2010-wiki/lib/exe/fetch.php?media=step-

less_models_for_regional_environmental_variation_in_norway_bakkestuen_et_al._2008.pdf 

 

Direktoratet for naturforvaltning (2007) Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). Tilgjengelig fra: 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/Håndbok%2013%20080408_LOW.pdf  

 

Direktoratet for naturforvaltning (2000) Viltkartlegging. DN-håndbok 11. Tilgjengelig fra: 

http://tema.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/391/DN-h%C3%A5ndbok%2011-2000.pdf  

 

Finnmarkskommisjonen (2013) Felt 3 Sørøya. Finnmarkskommisjonens konklusjoner om 

rettighetsforholdene i felt 3 Sørøya er nå kunngjort. Tilgjengelig fra: 

https://www.domstol.no/globalassets/upload/finn/rapporter-utredinger-og-

kunngjoringer/rapporter/felt-3-oppsummerig-av-sammendraget-nor-161013.pdf  

 

Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) 

 

Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) 

 

Lov om forvaltning av naturens mangfold, Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

 

Miljødirektoratet (u.å.) Naturbase kart. Tilgjengelig fra: https://kart.naturbase.no/  

 

Miljødirektoratet (2020a) Kartleggingsinstruks. Kartlegging av Naturtyper etter NiN2 i 2020. 

Veileder M-1621. Tilgjengelig fra: 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1621/m1621.pdf  

 

Miljødirektoratet (2020b) Konsekvensutredninger for klima og miljø. Nettveileder. Tilgjengelig fra: 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/  

 

Miljødirektoratet (2018). Nasjonale og internasjonale miljømål. 

http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/nasjonale-og-internasjonale-miljomal/  

 

 

https://artskart.artsdatabanken.no/
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/
https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://www.artsdatabanken.no/Rodliste
http://horizon.science.uva.nl/scge2010-wiki/lib/exe/fetch.php?media=step-less_models_for_regional_environmental_variation_in_norway_bakkestuen_et_al._2008.pdf
http://horizon.science.uva.nl/scge2010-wiki/lib/exe/fetch.php?media=step-less_models_for_regional_environmental_variation_in_norway_bakkestuen_et_al._2008.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/Håndbok%2013%20080408_LOW.pdf
http://tema.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/391/DN-h%C3%A5ndbok%2011-2000.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/finn/rapporter-utredinger-og-kunngjoringer/rapporter/felt-3-oppsummerig-av-sammendraget-nor-161013.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/finn/rapporter-utredinger-og-kunngjoringer/rapporter/felt-3-oppsummerig-av-sammendraget-nor-161013.pdf
https://kart.naturbase.no/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1621/m1621.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/nasjonale-og-internasjonale-miljomal/


Rambøll - Detaljregulering for settefiskanlegg på veines 

 

27/27 

Miljødirektoratet (2016) Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer. Tilgjengelig fra: 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/motorferdsel/veiledning---

naturmangfold_tilbakemelding-003.pdf  

 

Miljøverndepartementet (2012) Veileder: Naturmangfoldloven kapittel II: Alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk – en praktisk innføring. Tilgjengelig fra: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/036e263087b24795a86ad9cdc3ee5acc/veileder_naturmang

foldloven_endelig2.pdf 

 

Moen, A. (1998). Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss. 

https://www.nb.no/nbsok/nb/6cb6ce7881b7e83fd165251271eeec03?lang=no#7  

 

NIBIO (u.å.) Kilden. Tilgjengelig fra: https://kilden.nibio.no/ 

 

NGU (u.å.) Kart på nett. Norges geologiske undersøkelser. Tilgjengelig fra: 

https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn  

 

NOU 2013:10. Naturens goder – om verdien av økosystemtjenester. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c7ffd2c437bf4dcb9880ceeb8b03b3d5/no/pdfs/nou2013201

30010000dddpdfs.pdf  

 

Rambøll (2021a) M-Rap-001 KU marint naturmangfold. 

 

Rambøll (2021b) C-rap-001 Settefiskanlegg på Veines støyutredning. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/motorferdsel/veiledning---naturmangfold_tilbakemelding-003.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/motorferdsel/veiledning---naturmangfold_tilbakemelding-003.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/036e263087b24795a86ad9cdc3ee5acc/veileder_naturmangfoldloven_endelig2.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/036e263087b24795a86ad9cdc3ee5acc/veileder_naturmangfoldloven_endelig2.pdf
https://www.nb.no/nbsok/nb/6cb6ce7881b7e83fd165251271eeec03?lang=no#7
https://kilden.nibio.no/
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.regjeringen.no/contentassets/c7ffd2c437bf4dcb9880ceeb8b03b3d5/no/pdfs/nou201320130010000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c7ffd2c437bf4dcb9880ceeb8b03b3d5/no/pdfs/nou201320130010000dddpdfs.pdf



