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Forord  
Miljøfaglig Utredning (MU) har som underkonsulent for Rambøll Norge AS, på oppdrag 
fra Bodø kommune, gjort en kartlegging av terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og ma-
rinbiologi, samt foretatt en vurdering av mulige konsekvenser for disse interessene av 
kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og reguleringsplan for Kvalvikodden. Rambøll er 
innleid av Bodø kommune som hovedkonsulent for utarbeidelsen av kommunedelplanen og 
reguleringsplanen. Denne utredningen dekker temaene Terrestrisk botanikk, terrestrisk zoo-
logi og marinbiologi i henhold til planprogrammet for kommunedelplanen (Bodø kommune 
2009) og temaet Natur i planprogrammet for reguleringsplanen (Rambøll & Bodø kommu-
ne 2009).  

Kontaktperson hos Rambøll har vært Svein Grotli Skogen. Feltarbeidet ble utført 19. og 22. 
juni 2009, med supplement fra småfly 5. august 2009 samt feltbefaring den 7. november 
2009. Prosjektleder hos oppdragstaker har vært Bjørn Harald Larsen i MU, mens Ola M. 
Wergeland Krog i Wergeland Krog Naturkart har hatt ansvaret for den marine delen. Helge 
Fjeldstad i MU har utarbeidet kartene i rapporten.  

Vi vil takke de som har hjulpet til med å fremskaffe nødvendige opplysninger. Spesielt 
gjelder dette Thor Edgar Kristiansen i Norsk Ornitologisk Forening, som har sammenstilt 
ornitologisk materiale fra planområdet for en årrekke tilbake.  
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Sammendrag 
Bakgrunn 
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Bodø kommune og Rambøll Norge gjort en kartleg-
ging av marint og terrestrisk biologisk mangfold og foretatt en vurdering av konsekvenser for 
temaene naturmiljø/terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og marinbiologi av utbyggingspla-
nene tilknyttet kommunedelplan for Ytre havn og reguleringsplan for Kvalvikodden i Bodø.  

Datagrunnlag 
Det er utført innsamling av eksisterende data om biologisk mangfold, feltbefaringer og verdset-
ting av lokaliteter både på land og i sjøen.   

Metoder  
Det viktigste metodegrunnlaget for verdsetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene for kartlegging 
av biologisk mangfold, vilt samt marine naturtyper fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er 
lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesielle naturverdi. Verdiskalaen som er brukt 
går fra ingen relevans, via liten, middels og til stor verdi for temaet. 

Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt 
skala - fra stort og middels negativt omfang, via lite/ikke noe omfang, til middels og stort posi-
tivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av 
verdier og vurdering av omfang. Det er i tillegg foreslått tiltak som kan avbøte/redusere negati-
ve konsekvenser av tiltaket.  

Registreringer 
Naturforhold 

Utredningsområdet ligger vest for Bodø by i Bodø kommune og består av Burøya, Nyholmsun-
det, Kvalvika, Kvalvikodden, Bratten og Lille Hjertøy. De marine områdene er hovedsakelig 
djupe hardbunnsområder, med unntak av Kvalvika som har grunne områder med sandbunn. På 
land er det kupert heilandskap med mye bart fjell, små myrområder, noe rasmark med innslag 
av lauvtrær og flere større og mindre bergvegger. Særlig Bratten har variert topografi.  

Berggrunnen i utredningsområdet veksler fra harde grunnfjellsbergarter til lettløslige og rike 
kalkskifre. Lille Hjertøy og hele vestre del av Bratten, består av diorittisk til granittisk 
gneis/migmatitt. Et bånd med glimmergneis og glimmerskifer går fra Kvalvika og utover Bu-
røya, og innenfor dette igjen kommer et belte med ultrabasisk olivinstein (øst for selve planom-
rådet). Innover mot byen dominerer kalkglimmerskifer og kalksilikatgneis. 

Planområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone, og klimaet er utpreget oseanisk med mye 
nedbør og relativt milde vintrer.  

Flora/naturtyper 

En stor del av planområdet er nedbygd med boliger og industriområder/kaiområder eller består 
av steinbrudd, og dermed uten opprinnelig vegetasjon. Dette gjelder også det meste av Kvalvi-
ka, med unntak av den ytre del av strandsona, hvor det er ei bred og intakt sandstrand med små 
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strandrugfelt. På Burøya var det lite naturlig vegetasjon tilbake, og ingen spesielle miljøer ble 
registrert her.  

Strandbergene på og nord for Mælen bærer preg av tidligere beite, og her finnes fragmenter av 
rike, kulturbetingede vegetasjonstyper. De nær truete (NT) artene brudespore og marinøkkel 
forekom spredt her. Også på Bratten er det rike strandberg i søndre del, med veksling mellom 
tørreng og frisk-fuktige partier. Her vokste det også marinøkkel, mens det fra tidligere er kjent 
brudespore fra nordre del av Bratten. Helt ytterst på Kvalvikodden var det også rike strandberg, 
men uten de mest kravfulle artene. Nordover på Bratten overtar fattigere strandberg og fjellhei-
vegetasjon med små fattigmyrer på toppen. Ned mot bebyggelsen i Kvalvika er det rasmark med 
noe boreale lauvtrær inn mot bergrota. Klåved (NT) vokser i øvre del av steinbruddet på Kval-
vikodden.  

 
Figur 0.1. Nordøstspissen av Lille Hjertøy, hvor et av alternativene for vegatkomst fra fastlandet kommer 
inn på øya, og hvor det er planlagt store utfyllinger i forbindelse med kaianlegg i bukta mot vest ( i for-
grunnen på bildet). Foto: Bjørn Harald Larsen, 5.8.2009. 

Lille Hjertøy domineres av fattig, gjengroende kystlynghei. I skorter går det inn småvokst selje, 
bjørk og rogn, mens det i forsenkninger og på flater er mindre fattigmyrer med fastmatter. 
Strandbergene er fattige til intermediære med få arter. I nordvest (nord for Samuelsvika) er det 
ei grus- og steinstrand med små strandengmiljøer innenfor som tidligere har blitt hevdet med 
beite. Her finnes sumpstrand med høgstaude-fukteng, småflekker med buestarr-fjæresivakseng 
og sandsiveng og andre utforminger av øvre salteng, samt rike sig med mer kravfulle planter.  
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Marint 

Littoralsonen i Kvalvika består i all hovedsak av sand og skjellsand med innslag av mindre stei-
ner. Det er relativt lite liv i littoralsonen og bare på enkelte store steiner og på de bratte fjellsi-
dene på øst- og vestsiden av sandstranda er det grunnlag for et rikere dyreliv. Blåskjell og rur 
dominerer faunaen og av alger er sagtang den viktigste arten. I den nederste delen av littoralso-
nen er det en god bestand av fjæremark. Ålegras ble ikke observert og det ble også konstatert at 
bunnsubstrat og morfologi gjorde funn av ålegras relativt lite sannsynlig. Generelt var artsrik-
dommen økende nedover fra littoralsonen og noen meter nedover i sublittoralen, der hvor bøl-
gene har mindre innvirkning. Sublittoralsonen domineres av bløtbunn med silt, sand og skjell-
sand med innslag av stein og hardbunn. Det var mer tang og tare på dypere vann og store fore-
komster av døde skjell viser at det er en normalt god bestand av muslinger og snegl i området. 
Vanlige bløtdyr som ble påvist nedenfor marbakken var f.eks. kuskjell, knivskjell og blåskjell. 

Sjøbunnen mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy besto vesentlig av hardbunn fra Kvalvikod-
den og vel halvveis over til Lille Hjertøy. Her var det også relativt grunt. Fra omtrent midtveis 
og over til LIlle Hjertøy ble det straks dypere og bunnsubstratet gikk over fra hardbunn til bløt-
bunn med silt, sand og skjellsand. Det ble ikke observert noen spesielle arter eller naturtyper 
men det ble påvist fjæremark på dybder over 20 m. På grunnere nord for Lille Hjertøy gikk sjø-
bunnen igjen over fra bløtbunn til hardbunn og i de øverste 4-5 meterne opp mot littoralsonen 
var begrodd med tareskog hvor butare var den dominerende arten, samt en del fingertare. Øverst 
i littoralsonen var blæretang, grisetang, sauetang og sagtang dominerende algearter og av fauna 
kan det nevnes at hardbunnen stedvis var tett bevokst med fjærerur.  

Det ble også kjørt flere transekter med videokamera med gradvis økende dybde langs vestsiden 
av LIlle Hjertøy, fra odden i nord og sørover til og med Samuelsvika. Hele strekningen hadde 
relativt ensartet flora og fauna samt fysiske bunnforhold. Den øverste delen av strandsonen be-
står i hovedsak av stein/grusstrand, stedvis med store steiner med grus i mellom. Steinene i 
øverste delen av littoralsonen var mer eller mindre overgrodd av alger hvor med sauetang, blæ-
retang, grisetang og sagtang er dominerende arter. Utover på dypere vann i sublittoral sone var 
algen martaum dominerende art. Nedenfor littoralsonen gikk bunnsubstratet gradvis over til 
sand, skjellsand og etter hvert til finsubstrat bløtbunn. Her var bl.a. kuskjell og fjæremark vanli-
ge arter. 

På dypere vann i Hjertøysundet er det påvist løstsittende kalkalger. Det er imidlertid ikke angitt 
noen utbredelse av funnet, heller ikke hvilken art det dreier seg om.  Det ble ikke påvist noen 
kalkalger i forbindelse med våre undersøkelsene, og det ble heller ikke gjort funn av andre 
sjeldne arter eller marine naturtyper.  

Fauna/viltområder  

Utredningsområdets viktigste ornitologiske funksjon er som overvintringsområde for sjøfugl. 
Marine dykkender som vanligvis holder til i Bodø havn, benytter området i en viss utstrekning, 
bl.a. store flokker med ærfugl. Også stormåker, inkl. polarmåke og grønlandsmåke, og krykkje 
er vanlige vinterstid i Nyholmsundet og mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy – ikke minst 
ved utslippet fra kloakkrenseanlegget på Kvalvikodden. Alkefugler kan ses regelmessig i Ny-
holmsundet og mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy på denne årstida, hvorav alkekonge er 
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vanligst. Både storskarv og toppskarv er vanlige i området i vinterhalvåret, med storskarv som 
den klart mest tallrike med opptil 50-100 individer. Fuglene har faste hvileplasser i bergvegger 
på sørvestsida av Lille Hjertøy og på nordsida av Bratten.  

Figur 0.2. Teist (NT) ble sett på sjøen flere steder i 
utredningsområdet, og det antas at 1-2 par hekker på Lille 
Hjertøy. Nordøstsida av Lille Hjertøy 19.6.2009. Foto: 
Bjørn Harald Larsen. 

Hekkebestandene av sjøfugl er sparsomme. Den 
viktigste forekomsten er spredte par med rødlistearten 
teist (NT), som trolig hekker både på Skipsholmen 
(vest for Store Hjertøy), langs nordøstsida av Lille 
Hjertøy og på nordvestsida av Bratten. Også svartbak 
(norsk ansvarsart – A) og tjeld hekker på nordre del 

av Lille Hjertøy. På Eholmen ble det registrert varslende par av svartbak og gråmåke. På Burøya 
ble en varslende sandlo observert på ei lita sandstrand.  

I heiområdene på Lille Hjertøy og Bratten var heipiplerke den klart vanligste hekkefuglen. Flere 
par med rødlisteartene steinskvett (NT) og bergirisk (NT) ble registrert i begge områdene; samt 
på Burøya. Ravn hekket i steinbruddet på Kvalvikodden. Tidligere er den også registrert hek-
kende nord på Lille Hjertøy. Skjærpiplerke (A) hekker spredt på Lille Hjertøy og langs nord-
vestsida av Bratten. På Store Hjertøy hekker 2 par havørn (A), og arten er vanlig og til dels tall-
rik i utredningsområdet gjennom hele året.  

Av aktuelle sårbare pattedyr er det registrert yngleområder for oter på nordsida av Bratten og på 
Store Hjertøy.  

Verdivurdering 
Samlet sett vurderes planområdet til å ha middels verdi både for vilt og for terrestriske og mari-
ne naturtyper. Det er kartlagt fire naturtypelokaliteter i området; to rike strandberg med verdi B, 
ei strandeng/strandsump av lokal verdi (C) og ei sandstrand av lokal verdi (C). I tillegg finnes to 
marine naturtypelokaliteter i eller like inntil utredningsområdet; en kalkalgeforekomst i Hjertøy-
sundet og ei ålegraseng i Rønvikleira – begge vurdert som viktige (B), men ingen av disse er 
nærmere avgrenset.  

Det er registrert 6 viktige eller lokalt viktige viltområder, hvorav to hekkeplasser for teist (NT), 
en for havørn (A) og en for stormåker. I tillegg er det registrert to hvileplasser for skarv og grå-
hegre (en sammenfallende med hekkeplass for teist), samt at Nyholmsundet og ytre del av Hjer-
tøysundet er et viktig overvintringsområde for sjøfugl – mest skarv, marine dykkender, måker 
og noe alkefugl. 
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Figur 0.3. Verdikart for utredningsområdet til Ytre Havn i Bodø og reguleringsplan for Kvalvikodden. 
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Tabell 0.1  Registrerte naturtypelokaliteter og viktige viltlokaliteter i utredningsområdet for kommune-
delplan Ytre havn og reguleringsplan for Kvalvikodden i Bodø.  

Lok. 
nr 

Navn Naturtype/funksjon Verdi 

1 Mælen N Rikt strandberg middels 
2 Kvalvikodden Rikt strandberg middels 
3 Lille Hjertøy nordvest Strandeng/strandsump middels 
4 Kvalvika Sandstrand middels 
5 Hjertøysundet Løstliggende kalkalger middels 
6 Rønvikleira Ålegrasenger og andre undervannsenger middels 
7 Nyholmsundet/Kvalvika Overvintringsområde for sjøfugl middels 
8 Lille Hjertøy nordøst Hekkeområde for teist middels 
9 Lille Hjertøy sørvest Hvileplass for skarv og gråhegre liten 

10 Eholmen Hekkeplass for stormåker liten 
11 Store Hjertøy Hekkeplass for rovfugl middels 
12 Bratten nord Hekkeplass for teist middels 

 

Konsekvenser 
Kommunedelplanenes tre hovedalternativer har klare forskjeller mht konsekvenser for marin og 
terrestrisk flora og fauna. Alternativ 1 med utfylling mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy 
skiller seg klart ut som den mest konfliktfylte, der særlig fyllingene i et viktig overvintringsom-
råde for sjøfugl med redusert næringstilgang pga endrede strømforhold og nedbygging av en 
strandeng/strandsump gir middels til store negative konsekvenser. Alternativ 2 og alternativ 3 er 
vanskeligere å skille, men berørte lokaliteters verdi og påvirkning gir seg utslag i noe mindre 
negative konsekvenser med alternativ 2 (bru fra Langskjæret til Lille Hjertøy). Det er steinbrud-
det nord på Bratten som er utslagsgivende for at alternativ 3 får noe større negative konsekven-
ser – da en hekkelokalitet for teist og et yngleområde for oter nord på Bratten vil forsvinne. Med 
alternativ 1 og 2 vil ikke dette steinbruddet tas i bruk i overskuelig framtid.  Ingen marine natur-
typer eller spesielle marine forekomster berøres.  

I reguleringsplanen er det først og fremst valgene mellom ulike alternativer og varianter av veg-
framføring mellom Mælen og Kvalvikodden som er viktige mht konsekvenser for naturmiljøet. 
Den benyttede metoden for konsekvensvurdering gir som resultat at variant A i alternativ 2 
kommer ut som det klart mest negative for naturmangfold pga at et strandberg av middels verdi 
vil bli sprengt ut. Variantene med veg på fylling i ytre del av Kvalvika gir negative konsekven-
ser både for et overvintringsområde for sjøfugl og ei sandstrand innerst i Kvalvika. Påvirkning-
en på de berørte lokalitetene (som er av middels verdi) er imidlertid ikke større enn at de negati-
ve konsekvensene vurderes som små. Ingen marine naturtyper eller spesielle marine forekoms-
ter berøres.  

Rangering 

Tabell 0.1 og 0.2 er oppsummeringer av konsekvenser av kommunedelplanen og regulerings-
planen for naturmiljøet (terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og marinbiologi). 
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Kommunedelplan Ytre havn: 

Tabell 0.1. Samlet konsekvensvurdering av alternativene i kommunedelplan for Ytre havn i Bodø. 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Samlet konsekvens 0 middels til stor 
negativ middels negativ middels negativ 

Rangering 1 4 2 3 

Beslutningsrelevant usik-
kerhet 

liten/ingen liten/middels middels liten/middels 

Dersom nordre del av Bratten ikke avsettes til steinbrudd (se Avbøtende tiltak) vil den interne 
rangeringen av alternativene i kommunedelplanen endres slik at alternativ 3 blir det gunstigste 
for naturmiljøet.  

Reguleringsplan Kvalvikodden: 

Tabell 0.2. Samlet konsekvensvurdering av alternativer og varianter for vegløsning i reguleringsplan for 
Kvalvikodden. 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3  Alter-
nativ 0 

Variant A Variant 
B 

Variant A Variant B Variant A Variant B 

Samlet konse-
kvens 0 liten nega-

tiv 
liten 

negativ 
middels-stor  

negativ 
ingen/ liten 

negativ 
ingen/ liten 

negativ 
ingen/ liten 

negativ 

Rangering 1 5 6 7 4 2 3 

Beslutnings-
relevant usikkerhet 

liten/ingen liten liten liten liten/ 
middels 

liten/ 
middels 

liten/ 
middels 

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

Som avbøtende tiltak foreslås det å etablere en predatorsperre på brua over fra Langskjæret til 
Lille Hjertøy, ev. på moloen fra Kvalvikodden til Lille Hjertøy. Det foreslås også å unngå an-
leggsarbeid på Lille Hjertøy i etableringstida for havørn, samt at den nordlige delen av Bratten 
innlemmes i friområdet i stedet for i steinbruddet.  

Miljøoppfølgingsprogrammet bør inneholde en overvåking av hekkebestand og ungeproduksjon 
hos teist på Lille Hjertøy og havørn på Store Hjertøy for å evaluere henholdsvis effekten av pre-
datorsperre og virkningen av aktivitetene på Lille Hjertøy for hekkende havørn.  
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1 Innledning 
På oppdrag fra Bodø kommune og Rambøll Norge har Miljøfaglig Utredning i samarbeid med 
Wergeland Krog Naturkart utført en kartlegging av biologisk mangfold, inkludert marinbiologi, 
i utredningsområdet for planlagt Ytre havn i Bodø. Det er under utarbeidelse kommunedelplan 
for havneområdet, samt en reguleringsplan for en del av området (Kvalvika/Kvalvikodden), og i 
tilknytning til dette arbeidet er det krav om å utføre en konsekvensutredning.  

Formålet med denne rapporten er å belyse mulige konsekvenser tiltaket vil få for biologisk 
mangfold, både på land og i sjøen. Hovedproblemstillingene i planene er: 

1. Tilrettelegging av Kvalvikodden for mer omfattende utnyttelse av eksisterende tomt og 
mulig utvidelse av denne. Utvidet aktivitet antas å forutsette etablering av ny adkomst. 

2. Adgang til Lille Hjertøy for utvikling av næringsområder og/eller ny adkomst.  

3. Åpning av nytt steinbrudd innenfor planområdet, evt. gjenåpning av eksisterende stein-
brudd på Kvalvikodden.    

Virkningene av disse og andre utfyllinger for marin flora og fauna (inkludert sjøfugl/vannfugl) 
er tillagt vesentlig i utredningen. 

 
Figur 1.1. Lille Hjertøy i forgrunnen og Bratten/Kvalvika i bakgrunnen til venstre sett fra småfly 
5.8.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.  
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2 Metode 
2.1 Utredningsprogram for temaene   

Denne rapporten omhandler temaene Terrestrisk botanikk, Terrestrisk zoologi og Marinbiologi i 
utredningsprogrammet for kommunedelplanen (Bodø kommune 2009a) og temaet Natur i plan-
programmet for reguleringsplanen (Bodø kommune 2009b. Nedenfor er ordlyden i utrednings-
programmet for kommunedelplanen gjengitt.  

Terrestrisk botanikk: 

Det skal foretas følgende undersøkelser: 

• Kartlegging av natur-/vegetasjonstyper og andre botaniske verdier (i planområdet og 
evt. influensområdet) 

• Kartlegging av rødlistearter (sjeldne, sårbare el. truede arter) samt fremstilling av rød-
listearter i et vegetasjonskart 

• Informasjon om planter verdisettes ut i fra kriterier som mangfold, helhet, sjeldenhet 
sårbarhet og særpreg. 

• Områder som ansees som sårbare skal avgrenses både i tid og rom, og det skal konkre-
tiseres hva de er sårbare for (risiko- og sårbarhetsanalyse). 

Terrestrisk zoologi: 

Det skal foretas følgende undersøkelser: 

• Kartlegging av fugler og annet dyreliv  
• Kartlegging av rødlistearter (sjeldne, sårbare el. truete arter samt deres biotoper (+ 

kart) 
• Kartlegge hekke-/yngleplasser, trekkveier, leveområder 

 
Informasjon om dyr  verdisettes ut i fra kriterier som mangfold, helhet, sjeldenhet sårbarhet og 
særpreg. 
Områder som ansees som sårbare skal avgrenses både i tid og rom, og det skal konkretiseres 
hva de er sårbare for (risiko- og sårbarhetsanalyse). 
 

Marinbiologi (flora og fauna): 

Det skal foretas følgende undersøkelser: 

• Kartlegging av littoralsonen (fauna og flora), inkl. tangvoller (både hardbunns- og bløt-
bunnsområder) 

• Kartlegging av sublittoralsonen (bunnfauna/-flora) 

Planprogrammet for reguleringsplanen gir lignende krav til utredning av temaet Natur for denne 
delen av tiltaket. Særlig er det der lagt vekt på kartlegging av bunnforholdene i Kvalvika knyttet 
til en mulig løsning med vegatkomst på fylling over ytre del av vika. Også organismegruppene 
sopp og lav ble undersøkt.  
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2.2 Retningslinjer 
Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 
virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, 
og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til konse-
kvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres (Miljøverndepartementet 
1999).  

Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av arealbruk og vegløsninger 
knyttet til kommunedelplan for Ytre havn og reguleringsplan for Kvalvikodden i Bodø for ter-
restrisk og marint terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og marinbiologi.  

Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i Håndbok 140 fra Statens vegve-
sen (2006). 

2.3 Registreringer  
Eksisterende informasjon  
I Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2009) foreligger det 6 viltregistreringer innenfor 
planområdene. Bodø havn med Nyholmsundet og Kvalvika er registrert som et viktig overvint-
ringsområde for andefugl, måker og alkefugl. Bodø havn inngår i NINAs overvåking av over-
vintrende sjøfugl og vannfugl i Norge, og her finnes gode data fra en årrekke – delvis offentlig-
gjort i Naturbase. På nordsida av Bratten og sørvestsida av Lille Hjertøy er det registrert beite-
områder for storskarv på våren. Nord på Lille Hjertøy er det en hekkeplass for ravn, mens hav-
ørn hekker på Store Hjertøy. På nordsida av Bratten er også avmerket som yngleområde for oter.  

Det foreligger også et omfattende, tidligere upublisert materiale rastende og overvintrende sjø-
fugl og våtmarksfugl fra planområdet. Dette er samlet av medlemmer av Norsk Ornitologisk 
Forening, Bodø lokallag, og sammenstilt for vårt oppdrag av Thor Edgar Kristiansen (Kristian-
sen 2009). I tillegg ligger opplysninger om hekkende og overvintrende sjøfugl i det nasjonale 
sjøfuglkartverket (Norsk Institutt for Naturforskning 2009), men denne har for grov stedsangi-
velse i nettutgaven (10x10 km ruter) til å si noe konkret om forekomster innenfor utredningsom-
rådet . 

Det er gjennomført førstegenerasjons naturtypekartlegging i Bodø kommune, men ingen lokali-
teter er registrert innenfor utredningsområdet (Naturbase). I den marine delen foreligger det en 
kalkalgeforekomst i Hjertøysundet i Naturbase, samt en lokalitet med ålegrassamfunn på Røn-
vikleira like øst for planområdet.  
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Figur 2.1. Viltregistreringer i Naturbase fra utredningsområdet. Kilde: http://dnweb12.dirnat.no/ nbinn-
syn/NB3_viewer.asp.  

Av artsregistreringer finnes i Artskart bl.a. funn av rødlisteartene brudespore (1967) og klåved 
(2007) fra Bratten, sistnevnte fra overgangen mellom steinbruddet og fjellet. Bakkesøte er fun-
net på østsida av rv. 834 nord for Kvalvika (utenfor planområdet). Også fra Store Hjertøy finnes 
noen registreringer av rødlistede karplanter, bl.a. fjellnøkleblom, men dette er ikke relevant for 
denne utredningen.  

Feltregistreringer  
Feltarbeidet ble gjennomført av to personer 19. og 22. juni 2009, samt at området ble befart fra 
småfly 5. august 2009 (flyfoto, registrering av mytende andefugl). I tillegg ble indre del av 
Kvalvika befart på nytt 7. november 2009. 

2.4 Avgrensning av utredningsområde 
Planområde 
Omfatter planområdene for kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og reguleringsplan for Kval-
vika. Planavgrensningene for både kommunedelplanen og reguleringsplanen er justert underveis 
i prosjektet. Kartet i Figur 2.2. avviker dermed noe fra planprogrammet.  

Influensområde 
Influensområdet vil med dette tiltaket først og fremst omfatte en sone på 100-200 meter rundt 
planområdet, som kan bli berørt med ulike typer inngrep, som for eksempel midlertidige depo-
nier, riggplasser mv. Når det gjelder den marine delen – inkludert sjøfugl/vannfugl, vil influens-
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området bli større, da bygging av molo som planlagt ut til Lille Hjertøy vil bli endre strømfor-
holdene og sedimentasjonssituasjonen langt utenfor selve planområdet (bl.a. søndre del av Ny-
holmsundet og en større del av Hjertøysundet). 

Utredningsområde 
Planområdet og influensområdet utgjør til sammen utredningsområdet eller undersøkelsesområ-
det. 

 
Figur 2.2. Planområdene for kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og reguleringsplan for Kvalvikodden 
utgjør til sammen utredningsområdet omfattet av denne konsekvensutredningen.  

2.5 Konsekvensutredning 
Vurdering av verdi 
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller område. 
Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1.  

Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter benyttes DN-håndbok 13 
for kartlegging av biologisk mangfold på land (Direktoratet for naturforvaltning 2007a) og DN-
håndbok 19 for kartlegging av biologisk mangfold i sjø (Direktoratet for naturforvaltning 
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2007b) som metode. For verdisetting av viltområder er kriteriene og vektingen er DN-håndbok 
11 benyttet (Direktoratet for naturforvaltning 1996).  

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Gjeldende 
norsk rødliste er fra desember 2006 (Kålås m.fl. 2006). IUCNs kriterier for rødlisting av arter 
(IUCN 2004) ble da for første gang benyttet i rødlistearbeidet i Norge. Disse rødlistekategorie-
nes rangering og forkortelser er (engelsk navn) : 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 

Tabell 2.1  Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Prioriterte naturtyper, 
inkludert marine natur-
typer 

– Områder med biologisk 
mangfold som er repre-
sentativt for distriktet 

– Områder med stort 
artsmangfold i lokal  må-
lestokk 

– Naturtyper i verdikatego-
ri B eller C for biologisk 
mangfold 

– Områder med stort 
artsmangfold i regional 
målestokk 

– Naturtyper i verdikatego-
ri A for biologisk mang-
fold 

– Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

Viktige viltområde – Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1 

– Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt  
2-3 

– Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5 

Rødlistearter – Leveområder for arter i 
de laveste trusselkate-
goriene på regional rød-
liste 

– Leveområder for arter i 
de laveste trusselkate-
goriene på nasjonal rød-
liste 

– Leveområder for arter i 
de tre strengeste kate-
goriene på regional rød-
liste 

– Leveområder for arter i 
de tre strengeste rød-
listekategoriene på na-
sjonal rødliste 

– st Områder med forekom
av flere rødlistearter i 
lavere kategorier 
og/eller de i strengeste 
kategoriene på regional 
rødliste 

Ferskvannslokaliteter – Lokaliteter som er re-
presentative for fersk-
vannsmiljøer i distriktet 

– Ferskvannslokaliteter i 
verdikategori B eller C 
for biologisk mangfold 

– Ferskvannslokaliteter i 
verdikategori A for bio-
logisk mangfold 

 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2006) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og art-
sutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 
lever i og viktige trusselsfaktorer. 

Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Vur-
deringen vises på en figur der verdien markeres med en pil: 
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Liten Middels Stor 

  (Eksempel) 

Vurdering av omfang (påvirkning) 
Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike lo-
kalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 
verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.  

Tabell 2.2 Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle påvirkning (omfang). 

 Stort  positivt 
omfang 

Middels posi-
tivt omfang 

Lite/intet om-
fang 

Middels nega-
tivt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Viktige sam-
menhenger 
mellom natur-
områder 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
viktige biologis-
ke/ landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil styrke 
viktige biologis-
ke/ landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
viktige biologis-
ke/ landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil svek-
ke viktige biolo-
giske/ land-
skapsøkologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil bryte 
viktige biologis-
ke/ landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Naturtyper Tiltaket vil i stor 
grad virke posi-
tivt for forekoms-
ten og utbredel-
sen av priorterte 
naturtyper 

Tiltaket vil  virke 
positivt for fore-
komsten og 
utbredelsen av 
priorterte natur-
typer 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
forekomsten av 
eller kvaliteten 
på naturtyper 

Tiltaket vil i noen 
grad forringe 
kvaliteten på 
eller redusere 
mangfoldet av 
prioriterte natur-
typer 

Tiltaket vil i stor 
grad forringe 
kvaliteten på 
eller redusere 
mangfoldet av 
prioriterte natur-
typer 

Artsmangfold Tiltaket vil i stor 
grad øke arts-
mangfoldet eller 
forekomst av 
arter eller bedre 
deres  levevilkår 

Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
bedre deres  
levevilkår 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
deres  levevilkår 

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
forringe deres  
levevilkår 

Tiltaket vil i stor 
grad redusere  
artsmangfoldet 
eller fjerne fore-
komst av arter 
eller ødelegge 
deres levevilkår 

Ferskvannsfo-
rekomster 

Tiltaket vil i stor 
grad virke posi-
tivt på utbredel-
sen av viktige og 
kvaliteten på 
ferskvannsfore-
komster 

Tiltaket vil virke 
positivt på ut-
bredelsen av og 
kvaliteten på 
viktige fersk-
vannsforekoms-
ter 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
forekomsten av 
og kvaliteten på 
viktige fersk-
vannsforekoms-
ter 

Tiltaket vil i noen 
grad forringe 
kvaliteten på 
eller redusere 
forekomsten av 
viktige fersk-
vannsforekoms-
ter 

Tiltaket vil i stor 
grad forringe 
kvaliteten på 
eller redusere 
forekomsten av 
viktige fersk-
vannsforekoms-
ter 

Omfang angis på en femdelt skala:  
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 

Konsekvensvurdering 
Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alter-
nativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets 
verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 2.3 er en matrise som angir konsekvensen ut fra gitt 
verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra "meget stor positiv konsekvens" (+ 
+ + +) til "meget stor negativ konsekvens" (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir intet 
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omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive konsekvenser, og under 
streken de negative konsekvenser.  

 

Figur 2.3. Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok 140 (Statens veg-
vesen 2006) 

Sammenstilling av konsekvens 
For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og 
utbyggingsalternativet. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 
Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 
alternativet rangeres øverst (rang 1). 

2.6 Avbøtende tiltak  
Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 
utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 
tiltak er beskrevet. 
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3 Områdebeskrivelse 
3.1 Naturmiljøet i utredningsområdet 
3.1.1 Generelle naturforhold 

Utredningsområdet ligger vest for Bodø by i Bodø kommune. Det består av Burøya, Nyholm-
sundet, Kvalvika, Kvalvikodden, Bratten og Lille Hjertøy. Burøya er et nå landfast indust-
ri/havneområde hvor det er utfyllinger mellom Mælen i nord og flere tidligere øyer og holmer 
(Nyholmen, Langskjæret og Burøya). Nyholmsundet er nordgående seilingsled ut fra Bodø havn 
for nesten all skipstrafikk. I Kvalvika, som ligger mellom Mælen og Kvalvikodden, finnes en 
større sandstrand med en rekke med naust bakenfor. På Kvalvikodden er det et større tankanlegg 
helt ytterst mot sør og et steinbrudd som vender mot sjøen. Bratten er området nord for Kvalvi-
kodden, et lite fjellområde som ender i en bratt bergvegg mot sjøen i nordvest og nord. Her er 
høyeste punkt på 135 moh, som også er det høyeste punktet i utredningsområdet. Lille Hjertøy 
ligger på andre siden av Nyholmsundet for Burøya. Øya består hovedsakelig av lynghei, bart 
fjell og små myrarealer, men også noen delvis tresatte områder – uten at det kan kalles skog. 
Høyeste punkt er på 100 moh. 

 
Figur 3.1. På sørsida av Bratten er det store flater med bart fjell (kvartsdioritt). En stor del av dette fjellet 
er tatt ut i steinbruddet på sørvestsida av Bratten. I bakgrunnen ses Lille og Store Hjertøy og Hjertøysun-
det. Foto: Bjørn Harald Larsen den 22.6.2009. 

Miljøfaglig Utredning AS                                                   KU naturmiljø for Ytre havn og reguleringsplan Kvalvikodden i Bodø 
Rapport 2009:46    – 21 – 



Sjøbunnen i området veksler mellom sandbunn og hardbunn, med sandbunn i Kvalvika og et 
stykke utover mot Kvalvikodden. På nordvestsida av Kvalvika er det grus og steinstrand. For-
skjell mellom middel høyvann (MHW) og middel lavvann (MLW) i Bodø havn er 174 cm 
(http://vannstand.statkart.no/stat.php?lokalitet=3&visNiv=++Vis++&stasj=0).  

Planområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone, klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Mb-O2) 
(Moen 1998). Det norske meteorologiske institutt, DNMI, har en målestasjon i Bodø by. Her er 
den gjennomsnittlige årstemperaturen for perioden 1961-1990 på 4,5 °C, med minimum i januar 
måned med gjennomsnittlig –2,2 °C og maksimum i juli med gjennomsnittlig 12,5 °C. Ned-
børsnormalen for samme periode er 1020 mm/år, med mest nedbør i oktober (Kilde: DNMIs 
hjemmeside; www.met.no).  

3.1.2 Geologi 
Berggrunnen i utredningsområdet veksler fra harde grunnfjellsbergarter til lettløslige og rike 
kalkskifre. Dette gir også stor variasjon i vegetasjonen.  

På Lille Hjertøy og hele vestre del av Bratten er det diorittisk til granittisk gneis/migmatitt. Et 
bånd med glimmergneis og glimmerskifer går fra Kvalvika og utover Burøya, og innenfor dette 
igjen kommer et belte med ultrabasisk olivinstein (øst for selve planområdet). Innover mot byen 
dominerer kalkglimmerskifer og kalksilikatgneis. 

 

 
Figur 3.1. Geologikart over planområdet. Kilde: http://www.ngu.no/kart/bg250/.  

Generelt er det lite løsmasser på land i planområdet, bortsett fra i Kvalvika – hvor det er store 
mengder sand og skjellsand. På Lille Hjertøy og Kvalvikodden/Bratten er det noe skjellsand 
lokalt, ellers bare et tynt morenelag og enkelte små myrer med torvjord. Tidligere var det en stor 
rullesteinsstrand på Kvalvikodden (trolig ei endemorene), der steinbruddet er i dag (Jan 
Wasmuth pers. medd.). Også flere jettegryter har blitt fylt igjen på Kvalvikodden i forbindelse 
med steinbruddsvirksomheten (Jan Wasmuth pers. medd.).  
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3.1.3 Terrestrisk vegetasjon og flora 
En stor del av planområdet er nedbygd med boliger og industriområder/kaiområder eller stein-
brudd, og dermed uten opprinnelig vegetasjon. Dette gjelder også det meste av Kvalvika, med 
unntak av den ytre del av strandsona, hvor det er ei bred og intakt sandstrand med små 
strandrugfelt. På Burøya var det lite naturlig vegetasjon tilbake, og ingen spesielle miljøer ble 
registrert her.  

Strandbergene på og nord for Mælen bærer preg av tidligere beite, og her finnes fragmenter av 
rike, kulturbetingede vegetasjonstyper som flekkmure-sauesvingeleng (G8) og dunhavreeng 
(G7b). Ned mot sjøen går det over i lågvokst bjørkeskog med høgstauder som hvitbladtistel, 
mjødurt, skogstorkenebb, teiebær og vendelrot. På strandbergene ble kravfulle arter som brude-
spore og marinøkkel  funnet.  

 
Figur 3.2. Steinstrand med strandrugbelte og sumpstrand innenfor på nordvestsida av Lille Hjertøy 
19.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.  

Også på Bratten er det rike strandberg i søndre del, ned mot Kvalvika der man kommer inn på 
glimmergneisen. Dette var artsrike samfunn, dels på skjellsand, med veksling mellom tørreng 
og frisk-fuktige partier. Av noterte arter kan nevnes nattfiol, flekkmarihand, skogmarihand, 
blåknapp, småengkall, hvitmaure, flekkmure, tiriltunge, rundbelg, kornstarr, gjeldkarve, strand-
kjempe, fjelltistel, fjellrapp, lodnebregne og marinøkkel. Også helt ytterst på Kvalvikodden var 
det ganske rike strandberg, men uten de mest kravfulle artene. Nordover på Bratten overtok 
fattigere strandberg og fjellheivegetasjon med små fattigmyrer på toppen. Her var det også små, 
mesotrofe pytter med myrflater dominert av torvmyrull, blokkebær, røsslyng, tettegras, krekling 
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og flekkmarihand inntil. Ned mot bebyggelsen i Kvalvika er det rasmark med noe osp, selje og 
bjørk inn mot bergrota. Rasmarka var uten rik vegetasjon og kravfulle arter. Av noterte arter kan 
nevnes fjellmarikåpe og rosenrot. Ut mot steinbruddet ble bergfrue registrert i bergvegger, og 
her skal også klåved være funnet i 2007 – dels inne i steinbruddet (Artskart).  

Lille Hjertøy domineres av fattig, gjengroende kystlynghei med arter som røsslyng, krekling, 
skrubbær, skogstjerne, dvergbjørk, sølvbunke, multe, rypebær, skogstjerne, gullris og heigråmo-
se. I skorter går det inn småvokst selje, bjørk og rogn, mens det i forsenkninger og på flater er 
små fattigmyrer med fastmatter (K3). Strandbergene er fattige til intermediære med et artsutvalg 
bestående av bl.a. tiriltunge, rød jonsokblom, småsyre og arter fra lyngheia. I nordvest (nord for 
Samuelsvika) er det ei grus- og steinstrand med små strandengmiljøer innenfor (Figur 3.2). Dis-
se har nok tidligere blitt hevdet med beite. Ytterst er det noen steder en smal brem med 
strandrug, men det går raskt over i sumpstrand med strandkvann, mjødurt, fuglevikke, hvitblad-
tistel og rød jonsokblom (U9a). Lenger sør i samme område er det småflekker med buestarr-
fjæresivakseng og øvre salteng med hanekam, strandkjempe, gåsemure og fjærekoll (U5c). Her 
er det også rike sig med svarttopp, kornstarr, fjellfrøstjerne, harerug og tettegras, samt eng med 
sandsiv og marigras. Et lite granplantefelt finnes også i tilknytning til kulturmarka.  

3.1.4 Terrestrisk fauna 
Utredningsområdets viktigste ornitologiske funksjon er som overvintringsområde for sjøfugl. I 
Bodø havn overvintrer flokker på flere hundre ærfugl sammen med småflokker av havelle og 
noen få praktærfugler. Det er ikke uvanlig at fuglene også søker næring i Nyholmsundet (Kristi-
ansen 2009). Også stormåker, inklusiv flere polarmåker og opptil 18 grønlandsmåker, og kryk-
kje er vanlige vinterstid i Nyholmsundet og mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy – ikke minst 
ved et kloakkutslipp i ytre del av Kvalvika. Dette blir nå renset, men fortsatt holder det seg mye 
måker her (Kristiansen 2009). En liten flokk med fjæreplytt  (5-15 ind) overvintrer vanligvis på 
Burøya, mens alkefugler kan ses regelmessig i Nyholmsundet og mellom Kvalvikodden og Lille 
Hjertøy på denne årstida, hvorav alkekonge er vanligst.  

Både storskarv og toppskarv er vanlige i området i vinterhalvåret, med storskarv som den klart 
mest tallrike med opptil 50-100 individer (Kristiansen 2009). Fuglene har faste hvileplasser i 
bergvegger på sørvestsida av Lille Hjertøy og på nordsida av Bratten.  

Hekkebestandene av sjøfugl er sparsomme. Den viktigste forekomsten er spredte par med rød-
listearten teist, som trolig hekker både på Skipsholmen (Kristiansen 2009), langs nordøstsida av 
Lille Hjertøy (1-2 par) og på nordvestsida av Bratten (min. 1 par). Også svartbak og tjeld (2 par) 
hekker på nordre del av Lille Hjertøy. På Eholmen ble det registrert varslende svartbak og grå-
måke. Navnet tyder på at dette har vært er en tradisjonell hekkeplass for ærfugl, men ingen tegn 
til hekking ble registrert her i 2009. På Burøya ble en varslende sandlo observert på ei lita sand-
strand.  

I heiområdene på Lille Hjertøy og Bratten var heipiplerke den klart vanligste hekkefuglen, men 
også løvsanger og rødvingetrost var vanlige. Flere par med rødlisteartene steinskvett og bergi-
risk ble registrert i begge områdene; samt på Burøya. For øvrig ble arter som kråke, skjære, 
svarthvit fluesnapper, kjøttmeis, linerle og gråtrost observert i planområdet, de fleste inntil be-
byggelsen i Kvalvika. Ravn hekket i steinbruddet på Kvalvikodden. Tidligere er den også regist-

Miljøfaglig Utredning AS                                                   KU naturmiljø for Ytre havn og reguleringsplan Kvalvikodden i Bodø 
Rapport 2009:46    – 24 – 



rert hekkende nord på Lille Hjertøy (Naturbase). Skjærpiplerke hekker spredt på Lille Hjertøy 
og langs nordvestsida av Bratten.  

Havørn hekker på Store Hjertøy og sees regelmessig i planområdet. Til dels svært tallrik i vin-
terhalvåret, da det ikke er uvanlig å se 5-25 hvilende fugler på Lille Hjertøy (Kristiansen 2009). 
Den mistenkes også enkelte år for å hekke på Lille Hjertøy (Jan Wasmuth pers. medd.), men 
dette er aldri blitt bekreftet. Under feltarbeidet ble det observert flere voksne og unge fugler 
både på Lille Hjertøy og på Bratten.  

Av aktuelle sårbare pattedyr er det registrert yngleområder for oter på nordsida av Bratten og på 
Store Hjertøy.  

 
Figur 3.3. Voksen havørn på Lille Hjertøy 19.6.2009. Arten hekker på Store Hjertøy og ses ofte i planom-
rådet  

3.1.5 Marin flora og fauna 
Kvalvika: 
Littoralsonen i Kvalvika består i all hovedsak av sand og skjellsand med innslag av mindre stei-
ner. Det er relativt lite liv i littoralsonen og bare på enkelte store steiner og på de bratte fjellsi-
dene på øst- og vestsiden av sandstranda, er det grunnlag for et rikere dyreliv (se Figur 3.4). 
Stein og bergvegger er helt dekket av fastsittende flora og fauna. Blåskjell og rur dominerer 
faunaen og av alger er sagtang den dominerende arten, ellers er bl.a. sauetang Pelvetia canalicu-
lata, grisetang Ascophyllum nodosum og martaum  Chorda filum også vanlig forekommende. I 
den nederste delen av littoralsonen, på overgangen til sublittoralen og ned mot marbakken, er 
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det en god bestand av fjæremark Arenicola marina. Det ble sett spesielt etter ålegras da ålegra-
seng er en potensiell naturtype på bløtbunn i dette området og dessuten er observert på Røn-
vikleira rett øst for Kvalvika. Ålegras ble ikke observert og det ble også konstatert at bunnsubst-
rat og morfologi gjorde funn av ålegras relativt lite sannsynlig. 

Det ble kjørt videokartlegging av områdene under begge vegfyllingsalternativene. Største dybde 
som ble målt var 19,2 m og dette var et godt stykke utenfor det ytterste traseforslaget.  

Generelt var artsrikdommen økende nedover fra littoralsonen og noen meter nedover i sublitto-
ralen, der hvor bølgene har mindre innvirkning. Sublittoralsonen domineres av bløtbunn med 
silt, sand og skjellsand med innslag av stein og hardbunn. Det var videre en god del jernskrot og 
rørledninger på bunnen.  

Det var mer tang og tare på dypere vann og store forekomster av døde skjell viser at det er en 
normalt god bestand av muslinger og snegl i området. Det ble imidlertid ikke påvist noen spesi-
elle eller rødlistede arter. Vanlige bløtdyr som ble påvist nedenfor marbakken var f.eks. kuskjell 
Arctica islandica, knivskjell Ensis arcuatus og blåskjell Mytilus edulis. Det ble sett spesielt etter 
kamskjell, men dette ble ikke påvist. 

 
Figur 3.4. På større steiner i littoralsonen og på bergveggene på øst- og vestsiden av sandstranda er blå-
skjell og rur dominerende arter. Bildet er tatt under vann i overgangen til sublittoralen. De karakteristiske 
ekskrementkveilene til fjæremarken Arenicola marina synes i bakkant av bildet. Foto: Ola M. Wergeland 
Krog  
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Kvalvikodden – Nordodden (Lille Hjertøy): 

Det ble kjørt flere transekter med videokamera langs bunnen mellom Kvalvikodden og nordøst-
spissen av Lille Hjertøy. Største målte dybde på transektene var 46 m (flo sjø). Sjøbunnen besto 
vesentlig av hardbunn fra Kvalvikodden og vel halvveis over til Lille Hjertøy. Her var det også 
relativt grunt (10-15 m). Fra omtrent midtveis og over til Lille Hjertøy ble det straks dypere og 
bunnsubstratet gikk over fra hardbunn til bløtbunn med silt, sand og skjellsand. Det ble ikke 
observert noen spesielle arter eller naturtyper men det ble påvist fjæremark på dybder over 20 
m. På grunnere mot sørover mot Nordodden gikk sjøbunnen igjen over fra bløtbunn til hardbunn 
og i de øverste 4-5 metrene opp mot littoralsonen var begrodd med tareskog hvor butare Alaria 
esculenta var den dominerende arten, samt en del fingertare Laminaria digitata. Øverst i litto-
ralsonen var blæretang, grisetang, sauetang og sagtang dominerende algearter og av fauna kan 
det nevnes at hardbunnen stedvis var tett ”begrodd” med fjærerur Semibalanus balanoides.  

 
Figur 3.5. Littoralsonen og sublittoralen fra nordspissen av Lille Hjertøy og sørover til og med Sa-
muelsvika på vestsiden, er relativt ensartet med hensyn til flora, fauna og fysiske forhold. Foto: Ola M. 
Wergeland Krog den 5.8.2009. 
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LIlle Hjertøys vestside: 

Det ble kjørt flere transekter med videokamera med gradvis økende dybde langs vestsiden av 
Lille Hjertøy, fra odden i nord og sørover til og med Samuelsvika som er det området hvor det i 
henhold til planprogrammet kan være aktuelt med utfylling i strandsonen.  

Hele strekningen hadde relativt ensartet flora og fauna samt fysiske bunnforhold (se Figur 3.5). 
Den øverste delen av strandsonen består i hovedsak av stein- grusstrand, stedvis med store stei-
ner med grus i mellom. Steinene i øverste delen av littoralsonen var mer eller mindre overgrodd 
av alger hvor med sauetang, blæretang, grisetang og sagtang er dominerende arter. Utover på 
dypere vann i sublittoral sone var algen martaum Chorda filum dominerende art.  

Nedenfor littoralsonen gikk bunnsubstratet gradvis over fra grus- og steinstrand til sand, skjell-
sand og etter hvert til finsubstrat bløtbunn. Her var bl.a. kuskjell og fjæremark vanlige arter (Fi-
gur 3.6). 

På dypere vann i Hjertøysundet påviste Høgskolen i Bodø i 2001 forekomst  av kalkalger 
(Naturbasen). Det er imidlertid ikke angitt noen utbredelse av funnet, heller ikke hvilken art det 
dreier seg om.  Det ble ikke påvist noen kalkalger i forbindelse med disse undersøkelsene. Det 
ble heller ikke gjort noen andre funn av sjeldne arter eller marine naturtyper.  

 
Figur 3.6. På bløtbunnen nedenfor littoralsonen var bla. kuskjell, knivskjell og fjæremark svært vanlige 
arter. Foto av videoskjerm: Ola M. Wergeland Krog den 19.6.2009. 
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3.1.6 Forekomst av rødlistearter 
Det er registrert få rødlistearter i utredningsområdet. For artsrike grupper som sopp, lav og mo-
ser mangler helt funn, mens det kun er registrert tre rødlistede karplanter. Marinøkkel (NT) og 
brudespore (NT) ble begge funnet øst for Kvalvika under feltarbeidet i 2009, og marinøkkel ble 
i tillegg også registrert på Kvalvikodden (Figur 3.7). Fra tidligere foreligger et funn av brude-
spore fra Ytre Bratten i 1967 og en registrering av klåved (NT) ved tunnelutløpet i steinbruddet 
og oppover mot Bratten fra 2007 (Artskart).  

 
Figur 3.7. Marinøkkel (NT) på rikt strandberg nord for Mælen 22.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

I alt 3 rødlistede fuglearter er registrert hekkende i utredningsområdet, alle i kategorien Nær 
truet NT. Teist hekker på nordøstsida av Lille Hjertøy og på nordvestsida av Bratten, mens 
steinskvett og bergirisk hekker spredt i berglendte områder både på Lille Hjertøy, Burøya og 
Bratten. I tillegg ses flere rødlistearter i området på vinteren (bl.a. sjøorre, lomvi og lunde) og i 
trekktidene (bl.a. tjuvjo). Av norske ansvarsarter hekker havørn på Store Hjertøy, svartbak på 
Lille Hjertøy og Eholmen og skjærpiplerke på Lille Hjertøy og på nordvestsida av Bratten.  
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Tabell 3.1. Forekomst av rødlistearter innenfor influensområdet for kryssing av Morfjorden med fv 888 i 
Bodø kommune. Av fugl er kun hekkende eller sannsynlig hekkende arter listet opp. NT = nær truet, A = 
norsk anvarsart. 

Norsk navn Vitenskapelig navn Rød-
liste 

Forekomst/funksjon Kilde 

Karplanter     
Marinøkkel Botrychium lunaria NT Mælen nord, Kvalvikodden Felt 2009 
Brudespore Gymnadenia conopsea NT Mælen nord, Ytre Bratten Felt 2009, Artskart
Klåved Myricaria germanica NT Bratten (steinbruddet) Artskart 
Fugl     
Bergirisk Carduelis flavirostris NT Hekker fåtallig Bratten, Lille Hjertøy og 

Burøya 
Felt 2009 

Teist Cepphus grylle NT Hekker trolig fåtallig Lille Hjertøy og 
Bratten 

Felt 2009, Kristi-
ansen 2009 

Steinskvett Oenanthe oenanthe NT Hekker fåtallig Bratten, Lille Hjertøy og 
Burøya 

Felt 2009 

Havørn Haliaeetus albicilla A Hekker Store Hjertøy Kristiansen 2009 
Svartbak Larus marinus A Hekker Lille Hjertøy og Eholmen Felt 2009 
Skjærpiplerke Anthus petrosus A Hekker fåtallig Bratten og Lille Hjertøy Felt 2009 

 

 
Figur 3.8. Blad av brudespore (NT) (liljeformede, i venstre og øvre del av bildet) på strandberget nord for 
Mælen 22.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen. 
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4 Verdivurdering 
4.1 Naturtyper 

Samlet sett vurderes planområdene å ha liten til middels verdi for terrestriske og marine natur-
typer. Det er kartlagt fire naturtypelokaliteter innenfor utredningsområdet; to rike strandberg, en 
strandeng/strandsump og ei sandstrand. Strandbergene er begge vurderte som viktige (B), mens 
de to havstrandmiljøene regnes som lokalt viktige (C). Det er kartlagt to marine naturtyper in-
nenfor influensområdet for planene: En kalkalgeforekomst forefinnes med en punktangivelse i 
Hjertøysundet med verdien viktig (B) og et ikke avgrenset ålegrassamfunn (B) er markert på 
Rønvikleira (Naturbase).   

4.1.1 Terrestriske naturtyper 
Det ble registrert 4 naturtypelokaliteter på land i utredningsområdet. Ingen av disse er kartlagt 
tidligere. Nord for Mælen ble det registrert et rikt strandberg med forekomst av to rødlistearter 
(verdi B), og på Kvalvikodden ble det funnet et rikt strandberg med en rødlisteart rett nord for 
tankanleggene. Videre ble det kartlagt ei strandeng/strandsump av lokal verdi på Lille Hjertøy, 
samt ei sandstrand av lokal verdi innerst i Kvalvika.  

Tabell 4.1  Naturtypelokaliteter i utredningsområdet for planlagte Ytre havn i Bodø.  

Navn Naturtype Hovedutforming Verdi 

Mælen N Rikt strandberg Nordlig utforming med innslag av kravfulle fjellarter B 
Kvalvikodden Rikt strandberg Nordlig utforming med innslag av kravfulle fjellarter B 
Lille Hjertøy NV Strandeng/ strandsump Skjermet strandsump C 
Kvalvika Sandstrand Sandstrand med overgang til strandeng C 

 
Lokalitet 1. Mælen nord 
Naturtype: Rikt strandberg (G09) 
Hovedutforming: Nordlig utforming med innslag av kravfulle fjellarter (G0902) 
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 
UTM-referanse: 33W 473960 7465020 WGS84 
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 22.6.2009 
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger på et høydedrag øst for Kvalvika, mellom vegen til 
Kvalvika/Bratten og sjøen. Avgrensningen er noe vanskelig å sette mot sør, der det gradvis går over i 
krattskog, mens vegen og sjøen danner skarpe grenser mot hhv øst og vest.  

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av kalkglimmerskifer 
og/eller kalksilikatgneis. Det er lite løsmasser på lokaliteten, men det er trolig innslag av noe skjell-
sand på toppen. Lokaliteten består av toppområdet og de bratte sidene mot vest og de noe slakere 
mot nord.  

Nordlig strandberg med flere kravfulle og rødlistede fjellplanter. Strandbergene går gradvis over i 
lågurtskog og dels også høgstaudeskog ned mot sjøen og er derfor lite typisk og heller ikke spesielt 
godt utviklet.  
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Artsmangfold: Av rødlistearter var brudespore (NT) vanlig, mens marinøkkel (NT) fantes mer spar-
somt – mest i tilknytning til en sti gjennom området, hvor tråkkslitasjen gjorde at også konkurranse-
svake arter kunne klare seg.  For øvrig ble arter som fjellmarikåpe, kattefot, harerug, stivstarr, slire-
starr, fjelltistel, gjeldkarve, gulaks, blåknapp, rypebær, engfiol, teiebær, rosenrot, hengeaks og tett-
gras notert. Nede i lia kom høgstauder som hvitbladtistel, mjødurt, skogstorkenebb og vendelrot inn. 

Bruk og inngrep: Dette er en liten rest av et større strandberg som har blitt redusert i omfang av di-
verse inngrep, hvorav vegen til Kvalvika/Bratten er det viktigste. Gjengroing, trolig beitet langt til-
bake i tid.  

Trusler: Gjengroing vurderes som negativt. Et ekstensivt husdyrbeite ville vært klart positivt for 
området.  

Verdivurdering: Med forekomst av to rødlistearter skal lokaliteten ha verdi viktig (B), selv om inn-
grep og svak representativt trekker verdien noe ned.  

 

Lokalitet 2. Kvalvikodden 
Naturtype: Rikt strandberg (G09) 
Hovedutforming: Nordlig utforming med innslag av kravfulle fjellarter (G0902) 
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Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 
UTM-referanse: 33W 473780 7465150 WGS84 
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 22.6.2009 
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger på sørsida av Bratten, like ovenfor gjerdet mot tank-
anleggene. Avgrensningen mot fattigere strandberg rundt er forholdsvis klar, men litt vanskelig å 
sette nøyaktig på kart pga at det ikke er forskjeller i bonitet eller utseende på flyfoto.  

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av kvartsdioritt og kvart-
sitt, men forekomst av skjellsand lokalt i forsenkninger mellom bergknausene gjør at vegetasjonen 
blir rikere. Det er ellers svært sparsomt med løsmasser på lokaliteten og en del berg i dagen. Områ-
det ligger i en slak sørvendt skråning.   

Rikt strandberg av nordlig utforming med flere kravfulle fjellplanter. Omgitt av fattig strandberg og 
hei. 

 
Artsmangfold: Artsrike flekker med innslag av bl.a. marinøkkel (NT) (til sammen 4 eks. funnet) og 
nattfiol. Flekkmure dominerer lokalt, sammen med andre noe basekrevende arter som rundbelg, 
kornstarr, fjellrapp, skogmarihand og hvitmaure. Veksler mellom tørrengvegetasjon og frisk-fuktige 
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partier hvor også flekkmarihand, småengkall, strandkjempe, fjelltistel og blåknapp ble registrert. På 
bergknausene vokste lodnebregne, småbergknapp, vanlig arve, tiriltunge, fjellmarikåpe og legevero-
nika.  

Bruk og inngrep: Inngrep ble ikke registrert, men trolig har lokaliteten med skjellsand strukket seg 
sørover og inn på tankanleggsområdet tidligere. Området er trolig beitet langt tilbake i tid.  

Trusler: Utvidelse av tankanleggsområdet, annen utbygging.  

Verdivurdering: Strandberget er representativt for typen i distriktet, forholdsvis godt utviklet og med 
forekomst av en rødlisteart. Lokaliteten vurderes derfor å være viktig (B).  

  
Figur 4.1. Lokaliteten med rikt strandberg gikk helt inntil gjerdet mot tankanleggene på Kvalvikodden. 
Foto: Bjørn Harald Larsen den 22.6.2009.  

 

Lokalitet 3. Lille Hjertøy nordvest 
Naturtype: Strandeng/strandsump (G05) 
Hovedutforming: Skjermede strandsumper (G0504) 
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C 
UTM-referanse: 33W 472720 7464440 WGS84 
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 19.6.2009 
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger nord på Lille Hjertøy, langs stranda som vender mot 
Store Hjertøy. Den avgrenses av fattige strandberg i sørvest og nordøst, mens avgrensningen innover 
land er satt mellom strandengmiljøer og gjengroende kulturmark.  
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Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består i følge berggrunnskartet 
av kvartsdioritt, en mineralfattig og hard bergart. Sigvegetasjonen med bl.a. fjellfrøstjerne på lokali-
teten viser imidlertid at det lokalt er innslag av rikere berggrunn, trolig kalksilikatgneis. Det er grov 
stein- og grusstrand på lokaliteten, med noe finere materiale lokalt, mest ved sig og i forsenkninger.  

 
Små strandengmiljøer finnes langs hele stranda, og disse har nok tidligere blitt hevdet med beite. 
Ytterst er det noen steder en smal brem med strandrug, men det går raskt over i sumpstrand med 
strandkvann, mjødurt, fuglevikke, hvitbladtistel og rød jonsokblom (U9a). I søndre del små arealer 
med buestarr-fjæresivakseng og øvre salteng med hanekam, strandkjempe, gåsemure og fjærekoll 
(U5c). Her er det også rike sig med svarttopp, kornstarr, fjellfrøstjerne, harerug og tettegras, samt 
sandsiveng med marigras.  

Artsmangfold: Det ble ikke registrert spesielle arter på lokaliteten utenom de allerede nevnte. 

Bruk og inngrep: Tidligere beitet, gjengroingen er særlig synlig på sumpstranda og den bakenforlig-
gende kulturmarka. 

Trusler: Gjengroing vurderes som negativt. Et ekstensivt husdyrbeite ville vært klart positivt for 
området.  
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Verdivurdering: En liten og svakt utviklet og sonert havstrandlokalitet, men med innslag av enkelte 
verdifulle elementer, som rikt sig med fjellfrøstjerne og eng med sandsiv og marigras. Dette gjør at 
lokaliteten får lokal verdi (C).  

 
Figur 4.2. Rikt sig med bl.a. svarttopp og fjellfrøstjerne som går ned til sjøen sør på lokaliteten. Foto: 
Bjørn Harald Larsen den 19.6.2009.  

 

Lokalitet 4. Kvalvika 
Naturtype: Sandstrand (G04) 
Hovedutforming: Sandstrand med overgang til strandeng (G0402) 
Verdi for biologisk mangfold: Lokal verdi - C 
UTM-referanse: 33W 473877 7465095 WGS84 
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 19.6.2009 og Ola Wergeland Krog 7.11.2009 
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten omfatter hele den innerste delen av Kvalvika hvor det er 
sandstrand. Avgrensningen er klar i øst, vest og ut mot sjøen i sør, men i nord er sandstranda vesent-
lig nedbygd av sjøbuer, noe som har medført at arealet med sandstrand over flomålet er relativt lite.  

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, stedvis 
megmatittisk, og den er synlig på begge sider av sandstranda. Sandstranda består av lys sand, både 
finkornet og grovkornet med innblanding av småstein og skjellsand.  

Artsmangfold: Stranda er artsfattig og er i hovedsak nedbygd over flomålet, men grasarter som f.eks. 
strandrug finnes fortsatt mellom sjøbuene. 
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Bruk og inngrep: Dette er en rest av en større sandstrand som tidligere strakte seg langt oppover på 
tørt land. Den tørre delen av sandstranda er nå vesentlig nedbygd, mens stranda i hele sin bredde er 
intakt i hele littoralsonen og helt opp til noen få meter over flomålet.  

Trusler: Slik sjøbuene framstår i dag, med naken sand og tørketålende grasarter mellom buene finnes 
det fortsatt habitater for insektsarter tilknyttet naken sand. En videre ”modernisering” av sjøbuene, 
slik det finnes eksempler av på vestsiden av stranda, med verandatilbygg etc., vil være en trussel for 
de siste restene av naken sand i området.  

Verdivurdering: Ingen spesielle arter eller vegetasjonstyper er registrert, og det er derfor ikke grunn-
lag for å sette høyere verdi enn lokalt viktig (C). 
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Figur 4.3. Sandstranda i Kvalvika med naustene som er plassert i strandsona. Foto: Ola M. Wergeland 
Krog den 7.11.2009.  

4.1.2 Marine naturtyper 
Innenfor utredningsområdet ble det ikke påvist marine naturtyper etter DN-håndbok 19-2001 
(revidert i 2007). I følge tidligere registreringer er det imidlertid kartlagt to marine naturtyper 
innenfor influensområdet for de to arealplanene. Disse er beskrevet nedenfor. Ålegrasengene på 
Rønvikleira har sannsynligvis gått tapt eller blitt skadet gjennom utfyllinger. 

Tabell 4.2. Marine naturtyper som er påvist rett utenfor utredningsområdet for Ytre havn i Bodø kommu-
ne. 

Navn Naturtype Utforming Verdi 

Hjertøysundet Løstliggende kalkalger Vorterugl eller Lithothamnion 
tophiforme 

B 

Rønvikleira Ålegrassamfunn Vanlig ålegras B 
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Figur 4.4. Marine naturtyper i utredningsområdet registrert i Naturbase (DN 2009).  

Lokalitet 5. Hjertøysundet 
Naturtype: Løstliggende kalkalger (I10) 
Hovedutforming: Ikke oppgitt i Naturbase, men det er sannsynlig at dette er vorterugl (Lithotham-
nion glaciale) (I 1001) eller Lithothamnion tophiforme (I1003) da det er disse som er aktuelle i 
Nord-Norge. 
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 
Kunnskapskilder: Naturbase 
 
Lokalitet 6. Rønvikleira 
Naturtype: Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11) 
Hovedutforming: Vanlig ålegras (I1101) 
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 
Kunnskapskilder: Naturbase 

4.2 Viltområder 
De viktigste viltverdiene i området knyttet seg til gruntvannsområdenes funksjon som overvint-
ringsområde for andefugl og sjøfugl, samt bergvegger og øyer som er hekke- og hvileplasser for 
sjøfugl – bl.a. storskarv, toppskarv og teist (NT). Videre finnes en hekkeplass for gråmåke og 
svartbak på Eholmen (kun ett par av hver), mens Store Hjertøy er hekkeplass for to havørnpar.  
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Tabell 4.3  Viltområder i utredningsområdet for planlagte Ytre havn i Bodø.  

Navn Hovedfunksjon Andre funksjoner Verdi 

Nyholmsundet/Kvalvika Overvintringsområde for ande-
fugl/sjøfugl 

Næringsområde for teist Viktig viltområde 

Lille Hjertøy NØ Hekkeplass for teist  Viktig viltområde 
Lille Hjertøy SV Hvileplass for skarv og gråhegre Mulig/potensiell hekke-

plass for teist 
Registrert viltområde 

Eholmen Hekkeplass for stormåker  Registrert viltområde 
Store Hjertøy Hekkeplass for havørn Mulig hekkeplass for teist Viktig viltområde 
Bratten N Hekkeplass for teist/ yngleom-

råde for oter 
Hvileplass for skarv og 
gråhegre 

Viktig viltområde 

 

Lokalitet 7. Nyholmsundet/Kvalvika 
Hovedfunksjon: Overvintringsområde for sjøfugl 
Andre funksjoner: Næringsområde for skarv og teist til andre årstider 
Høyeste viltvekt (jf DN-håndbok 16): 3 
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Viltverdi: Viktig viltområde 
UTM-referanse: 33W 473130 7464420 WGS84 
Kunnskapskilder: Kristiansen 2009, feltsjekk Ola M. Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 19. 
og 22.6.2009 og Ola M. Wergeland Krog 7.11.2009 
Områdebeskrivelse/viltkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Viltområdet omfatter Nyholmsundet, Kvalvika og sundet mellom 
Kvalvikodden og Lille Hjertøy. Fuglene forflytter seg mye innenfor området i løpet av sesongen.  

Funksjon for vilt: Viktig overvintringsområde for skarv, marine dykkender, måker og alkefugl, samt 
at arter som fjæreplytt (A) og havørn (A) også overvintrer i området.  Området må ses i sammenheng 
med Bodø havn, da fuglene flytter seg en del imellom havna og Nyholmsundet/Kvalvikodden. Van-
ligvis er de fleste ærfuglene konsentrert i havneområdet (Kristiansen 2009). Mange måker er samlet 
rundt kloakkutslippet i ytre del av Kvalvika, som på tross av at det nå er renset ennå inneholder så 
mye næringsstoffer at måkene fortsatt finner mat her. Bl.a. er krykkje og grønlandsmåke (opptil 18 
ind.) forholdsvis tallrike i perioder med nordvestlige vinder på vinteren (Kristiansen 2009).  

Verdisetting: Det er særlig områdets betydning som vinterområde for ærfugl og storskarv som gjør at 
viltvekt settes til 3. Dette gir grunnlag for å vurdere lokaliteten som et viktig viltområde.  

 

Lokalitet 8. Lille Hjertøy nordøst 
Hovedfunksjon: Hekkeplass for teist 
Andre funksjoner: Mulig hekkeområde for bergirisk 
Høyeste viltvekt (jf DN-håndbok 16): 2 
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Viltverdi: Viktig viltområde 
UTM-referanse: 33W 472740 7464260 
Kunnskapskilder: Kristiansen 2009, feltsjekk Ola M. Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 19. 
og 22.6.2009 
Områdebeskrivelse/viltkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Den nordøstre delen av Lille Hjertøy, langs østsida av øya.  

Funksjon for vilt: Hekkeplass for teist (NT). Under befaringene i 2009 ble det observert 1 par her og 
1 individ litt lenger sør 19.6. Trolig også hekkeområde for bergirisk (NT).  

Verdisetting: Hekkeplass for teist skal vektes med viltvekt 2 eller 3. Med bare 1-2 hekkende par bør 
lokaliteten i denne regionen gis viltvekt 2. Dette gir grunnlag for å vurdere lokaliteten som et viktig 
viltområde.  

 
Lokalitet 9. Lille Hjertøy sørvest 
Hovedfunksjon: Hvileplass for skarv og gråhegre 
Andre funksjoner: Potensiell hekkeplass for teist 
Høyeste viltvekt (jf DN-håndbok 16): 1 
Viltverdi: Registrert viltområde 
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UTM-referanse: 33W 471420 7463580 
Kunnskapskilder: Kristiansen 2009, feltsjekk Ola M. Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 
19.6.2009 
Områdebeskrivelse/viltkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Liten bergvegg som går rett i sjøen sørvest på Lille Hjertøy, med små 
hyller og sprekker.   

Funksjon for vilt: Hvileplass for skarv og gråhegre (2 ind. 19.6.2009). Potensiell hekkeplass for teist 
(NT). 

Verdisetting: Hvileplass for skarv og gråhegre er ikke gitt viltvekt i oversikten fra DN, men sammen 
med potensialet som hekkeplass for teist, en art som hekker på Lille Hjertøy, gjør at viltvekt settes til 
1. Dette tilsvarer verdi registrert eller lokalt viktig viltområde.  

 
Figur 4.5. Bergveggen sørvest på Lille Hjertøy er mye benyttet som hvileplass for gråhegre og skarver. 
Muligens kan teist (NT) hekke her. Foto: Bjørn Harald Larsen den 19.6.2009.  

 
Lokalitet 10. Eholmen 
Hovedfunksjon: Hekkeplass for stormåker 
Andre funksjoner: Mulig hekkeplass for ærfugl 
Høyeste viltvekt (jf DN-håndbok 16): 1 
Viltverdi: Registrert viltområde 
UTM-referanse: 33W 471110 7462920 
Kunnskapskilder: Kristiansen 2009, feltsjekk Ola M. Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 
19.6.2009 
Områdebeskrivelse/viltkvaliteter:  
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Beliggenhet og avgrensning: Liten holme på sørspissen av Lille Hjertøy. 

 
Funksjon for vilt: Hekkeplass for svartbak og gråmåke, med ett varslende par av hver art 19.6.2009. 
Mulig hekkeplass for ærfugl. 

Verdisetting: Hekkeplass for svartbak og gråmåke vektes begge med viltvekt 1-4 (det samme gjelder 
også ærfugl), og med kun ett hekkende par av hver art settes viltvekt til 1. 

 
Lokalitet 11. Store Hjertøy 
Hovedfunksjon: Hekkeplass for havørn 
Andre funksjoner: Mulig hekkeplass for teist  
Høyeste viltvekt (jf DN-håndbok 16): 3  
Viltverdi: Viktig viltområde 
UTM-referanse: 33W 471500 7465000 
Kunnskapskilder: Kristiansen 2009 
Områdebeskrivelse/viltkvaliteter:  
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Beliggenhet og avgrensning: Kristiansen (2009) oppgir ikke eksakte posisjoner for reir på Store 
Hjertøy.  

Funksjon for vilt: To par havørn (A) oppgis å hekke på Store Hjertøy (Kristiansen 2009), begge på 
nordre/ytre del av øya (Thor Edgar Kristiansen pers. medd.).   

Verdisetting: Hekkeplasser for havørn skal etter siste oversikt fra DN gis viltvekt 3 eller 4. Fylkes-
mannen i Nordland har fastsatt regionale verdier og oppgir at hekkeplass for havørn i fylket skal ha 
viltvekt 3 (Fylkesmannen i Nordland 2008). Dette tilsier at lokaliteten får verdien viktig viltområde.   

 

Lokalitet 12. Bratten nord 
Hovedfunksjon: Hekkeplass for teist og yngleområde for oter 
Andre funksjoner: Hvileplass for skarv og gråhegre 
Høyeste viltvekt (jf DN-håndbok 16): 2 
Viltverdi: Viktig viltområde 
UTM-referanse: 33W 474260 7466110 
Kunnskapskilder: Naturbase, Kristiansen 2009, feltsjekk Ola M. Wergeland Krog og Bjørn Harald 
Larsen 19. og 22.6.2009 
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Områdebeskrivelse/viltkvaliteter:  
Beliggenhet og avgrensning: Helt nord-nordvest på Bratten går berget rett i sjøen, og det er sprekker, 
hyller og skorter i berget som gir muligheter for både hvile- og hekkeplasser for sjøfugl.  

Funksjon for vilt: I Naturbase er det punktfestet et yngleområde for oter (VU) like inntil dette berget. 
I tillegg hekkeplass for teist (NT) – unger ble hørt fra toppen av berget 22.6.2009. Sannsynligvis 
hekket kun ett par (fugler ble ikke observert på sjøen verken 19. eller 22.6.2009). Hvileplass for 
skarv og gråhegre (1 ind. 22.6.2009).  

Verdisetting: Hekkeplass for teist skal vektes med viltvekt 2 eller 3. Med bare ett hekkende par bør 
lokaliteten i denne regionen gis viltvekt 2. Dette gir grunnlag for å vurdere lokaliteten som et viktig 
viltområde.  

 
Figur 4.6. Hvileplassen for gråhegre og skarv på nordvestsida av Bratten. Tiggende teistunger ble hørt fra 
en av sprekkene i berget på lokaliteten. Foto: Bjørn Harald Larsen den 22.6.2009.  
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5 Vurderinger av omfang og konse-
kvenser   

5.1 Kommunedelplan Ytre havn 
5.1.1 Alternativ 0 

Utgangspunktet for beskrivelsen av 0-alternativet er dagens situasjon uten nye utbygginger som 
ikke allerede er vedtatt. Vurderingene av vedtatte utbygginger tas inn under konsekvenser av 
utbyggingsalternativet. 0-alternativet settes uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet 
omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet bli ubetydelig.  

5.1.2 Alternativ 1: Utbygging av Lille Hjertøy med atkomst via Kvalvikodden 
Innebærer molo/utfylling mellom Kvalvikodden og nordøstspissen av Lille Hjertøy med tilhø-
rende utfyllinger og steinbrudd langs nordvestsida av Lille Hjertøy. 

 
Figur 5.1. Utbygging av Lille Hjertøy med atkomst på fylling fra Kvalvikodden.  

Omfang og konsekvenser: 

De omfattende utfyllingene i sjøen vil både påvirke strømforhold og føre til tildekking av store 
arealer på sjøbunnen. Det ble ikke registrert viktige marine naturtyper eller artsforekomster i 
dette området. Gjennomstrømningen i sundet vil imidlertid stenges helt eller delvis (en bru i 
moloen omtales som en eventuell løsning i planprogrammet), og dette vil ha negative effekt på 
vanlige arter som blåskjell og andre muslinger som lever av å filtrere sjøvatn i bevegelse.  

Det viktige overvintringsområdet for fugl i Nyholmsundet og mellom Kvalvikodden og Lille 
Hjertøy (lokalitet 7) omfatter arealer innenfor både kommunedelplan for Ytre havn og regule-
ringsplan for Kvalvikodden. Utfyllingene mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy og vegalterna-
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tivene mellom Mælen og Kvalvikodden vil berøre området i sterk grad. De negative effektene 
på blåskjell og andre muslinger vil forringe næringsforholdene for bunndyrspesialister som ær-
fugl, praktærfugl og havelle og kanskje også fiskespisende arter (skarver, siland, alkefugl m.fl.). 
Størst betydning antas det å få for områdets funksjon som overvintringsområde for ærfugl, som 
har blåskjell som hovednæring i vinterhalvåret. Dette vurderes å gi lite til middels negativt om-
fang for lokalitet 7, avhengig av bru eller ikke i moloen. Med middels verdi (øvre del av skala-
en) gir dette liten til middels negativ konsekvens av alternativet for lokaliteten.  

Utfyllingene på nordvestsida av Lille Hjertøy vil føre til at hele havstrandmiljøet her (lokalitet 
3) av middels verdi vil gå tapt. Lokaliteten inneholder et ganske variert utvalg av vegetasjonsty-
per (strandeng/strandsump med innslag av små, rike og noe uvanlige havstrandmiljøer). Om-
fanget blir stort negativt, og med middels verdi (nedre del av skalaen) gir dette middels til stor 
negativ konsekvens av tiltaket for lokaliteten. 

Hekkeområdet for teist på nordøstsida av Lille Hjertøy (lokalitet 8) blir ikke direkte berørt av 
utfyllinger eller andre planlagt arealbruk på Lille Hjertøy med dette alternativet, men moloen fra 
Kvalvikodden gir eggpredatorer som rødrev og mink adgang til øya. Mink vil trolig kunne 
svømme over til Lille Hjertøy også i dagens situasjon, men en molo vil gi enklere adgang. Dette 
vil føre til redusert eller sviktende ungeproduksjon for teist. På sikt vil dette trolig gjøre at arten 
forsvinner som hekkefugl fra øya – slik det vist flere steder langs kysten når øyer har blitt gjort 
landfaste. Dette vurderes å gi middels til stort negativt omfang for lokalitet 8, og dermed mid-
dels negativ konsekvens (middels verdi, nedre del av skalaen).  

Avstanden fra næringsarealene på Lille Hjertøy til hekkeplassene for havørn på nordre del av 
Store Hjertøy (lokalitet 11) er ca 1,5 km. Dette ligger utenfor det som er regnet for havørnas 
toleransegrense for tekniske installasjoner og menneskelig aktivitet i nærheten av reiret (0,5-1 
km, henholdsvis stabil etablering og ungeproduksjon; Folkestad 1999). Eksisterende steinbrudd 
på Kvalvikodden ligger til sammenligning ca 2 km fra nærmeste hekkeplass, noe som ikke sy-
nes å ha virket negativt på hekking av havørn på Store Hjertøy. Etableringen av et steinbrudd på 
vestsida av Lille Hjertøy vil i hele driftstida utgjøre en vesentlig forstyrrelse for hekkende hav-
ørn på Store Hjertøy. Avstanden fra reirplassene til Lille Hjertøy vil imidlertid være såpass stor 
at det ikke forventes å påvirke hekkesuksess målbart. Omfanget for denne lokaliteten vurderes 
derfor å være lite negativt, og dermed liten negativ konsekvens (middels verdi, øvre del av ska-
laen). En mulig etablering av havørn på Lille Hjertøy, som det har vært spekulert i, vil derimot 
dette alternativet etter alt å dømme sette en stopper for. 

Dette alternativet tilsier at steinbruddet på nordsida av Bratten ikke realiseres i nærmeste fram-
tid. Utnyttelse av denne ressursen vil føre til ødeleggelse av en hekkeplass for teist (NT) og hvi-
leplass for gråhegre og skarver (lokalitet 12). Dette ville gitt stort negativt omfang og middels 
negativ konsekvens for lokaliteten (middels verdi, nedre del av skalaen). Vurdert opp mot 0-
alternativet vil imidlertid fravær av inngrep nord på Bratten ikke gi noe positivt omfang eller 
konsekvens for lokaliteten, da det ikke er avsatt områder til ressursutnyttelse i området pr i dag. 

Samlet konsekvensgrad for alternativet blir med bakgrunn i disse vurderingene middels til stor 
negativ konsekvens.   
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5.1.3 Alternativ 2: Utbygging av Lille Hjertøy med atkomst via Langskjæ-
ret/Burøya 
Bru fra Langskjæret over til østre del av Lille Hjertøy. Langskjæret er fylt ut og planert tidligere. 
Masseuttak etableres omkring Samuelsvika på vestsida av Lille Hjertøy og et større område på 
nord for Samuelsvika benyttes til næringsformål etter masseuttak/planering.    

 
Figur 5.2. Utbygging av Lille Hjertøy med atkomst via Langskjæret/Burøya.  

Omfang og konsekvenser: 

Etableringen av et steinbrudd på vestsida av Lille Hjertøy vil i hele driftstida utgjøre en vesent-
lig forstyrrelse for hekkende havørn på Store Hjertøy. Avstanden fra reirplassene til Lille Hjer-
tøy vil imidlertid være såpass stor at det ikke forventes å påvirke hekkesuksess målbart. En mu-
lig etablering av havørn på Lille Hjertøy, som det har vært spekulert i, vil derimot dette alterna-
tivet også etter alt å dømme sette en stopper for.  

Vegtraseene på Lille Hjertøy berører ikke registrerte naturtyper eller kjente forekomster av rød-
listearter. Bruhodet på Langskjæret består av utfyllinger og planerte arealer. Det er imidlertid et 
lite usikkerhetsmoment når det gjelder eventuelle utfyllinger i sjøen ut fra Langskjæret, som kan 
bli aktuelt. Her er det ikke gjort egne undersøkelser av bunnforholdene, men det er lite trolig at 
de skiller seg vesentlig fra områdene mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy – som ble under-
søkt 22.6.2009 (se kap 3.1.5).  

Det viktige overvintringsområdet for fugl i Nyholmsundet og mellom Kvalvikodden og Lille 
Hjertøy (lokalitet 7) vil rammes også av dette alternativet, men ikke i like stor grad og med like 
store negative konsekvenser som alternativ 1. Alternativet fordrer bruspenn på det meste av 
sundet, og strømforholdene vil derfor trolig ikke endres i en slik utstrekning at det vil få konse-
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kvenser for sjøfuglenes næringsgrunnlag. Omfanget vurderes til å være lite negativt, og med 
middels verdi (øvre del av skalaen) gir dette liten negativ konsekvens av alternativet for lokali-
teten.  

Landfestet på Lille Hjertøy skjer like sør for en hekkelokalitet for teist (lokalitet 8). Det er sann-
synlig at denne arten veksler noe mellom hekkeplasser langs østsida av øya, og denne rødlistear-
ten kan derfor bli negativt berørt både her og langs den planlagte vegen sørover. Hvor stor på-
virkningen vil bli er vanskelig å bedømme. Brua vil også gi eggpredatorer som rødrev og mink 
adgang til øya (se vurderinger i kap. 5.1.2). Til sammen vurderes dette å gi middels negative 
konsekvenser for lokaliteten.  

Arealene for masseuttak og næringsformål på Lille Hjertøy vil ikke berøre naturtypelokaliteter 
eller viktige viltområder, men både bergirisk og steinskvett (NT) hekket trolig innenfor område-
ne i 2009. Den norske ansvarsarten svartbak hekket omkring høyeste punktet på øya, og økt 
forstyrrelse vil trolig føre til at dette paret forsvinner. 

Hvileplass for skarv og gråhegre, som også er en potensiell/mulig hekkeplass for teist (lokalitet 
9) ligger utenfor planlagte tiltak (steinbrudd/planering av næringsareal) som skal gjennomføres i 
denne omgang på Lille Hjertøy. Men som nevnt vil brua over til øya gi eggpredatorer lettere 
adgang til øya, og dersom teist (NT) hekker her kan det ha negativ effekt på hekkesuksess og på 
sikt også bestand.  

Avstanden fra planlagt steinbrudd og næringsareal på Lille Hjertøy til hekkeplassene for havørn 
på nordre del av Store Hjertøy (lokalitet 11) i dette alternativet er noe kortere enn i alternativ 1, 
men fortsatt utenfor det som regnes som artens tålegrense (se kap. 5.1.2). Omfanget for denne 
lokaliteten vurderes derfor å være lite negativt, og dermed liten negativ konsekvens.  

Også dette alternativet tilsier at steinbruddet på nordsida av Bratten ikke realiseres i nærmeste 
framtid. Utnyttelse av denne ressursen vil føre til ødeleggelse av en hekkeplass for teist (NT) og 
hvileplass for gråhegre og skarver (lokalitet 12). Dette ville gitt stort negativt omfang og mid-
dels negativ konsekvens for lokaliteten. Vurdert opp mot 0-alternativet vil imidlertid fravær av 
inngrep nord på Bratten ikke gi noe positivt omfang eller konsekvens for lokaliteten, da det ikke 
er avsatt områder til ressursutnyttelse i området pr i dag. 

Samlet konsekvensgrad for alternativet blir med bakgrunn i disse vurderingene middels negativ 
konsekvens.   

5.1.4 Alternativ 3: Bare utbygging av Kvalvikodden 
Arealer til ny næringsvirksomhet legges ut på Kvalvikodden og nordover på Bratten. Dette inn-
bærer både et nytt steinbrudd nord for eksisterende, samt planering av arealer på Kvalvikodden 
og utfyllinger i sjøen utenfor odden (18 daa). Arealbruken blir for øvrig som i reguleringsplan 
for Kvalvikodden (se Figur 5.3) 

Omfang og konsekvenser: 

En realisering av steinbruddet nord på Bratten vil føre til ødeleggelse av en hekkeplass for teist 
(NT) og hvileplass for gråhegre og skarver. Dette gir stort negativt omfang og middels negativ 
konsekvens for lokaliteten (middels verdi, nedre del av skalaen). I tillegg vil trolig en vokse-

Miljøfaglig Utredning AS                                                   KU naturmiljø for Ytre havn og reguleringsplan Kvalvikodden i Bodø 
Rapport 2009:46    – 50 – 



plass for rødlistearten brudespore (NT) på denne delen av Bratten gå tapt (usikkert hvor nøyak-
tig registreringen i Artskart er). En utvidelse av steinbruddet fra sør vil være et langt mer skån-
somt alternativ for naturmiljøet, såfremt den nordre delen av Bratten skånes.  

Utfyllingene i sjøen sør for Kvalvikodden vil gi noe negativt omfang for overvintringsområdet 
for sjøfugl i Nyholmsundet (lokalitet 7). Men påvirkningen vurderes å bli liten pga lite areal, og 
at dette området ikke er av de viktigste innenfor viltområdet. Det ble heller ikke registrert vikti-
ge marine naturtyper eller artsforekomster i utfyllingsområdet.  

Konsekvensene av ulike vegalternativer fram til Kvalvikodden vurderes under Kap. 5.2.  

Samlet konsekvensgrad for alternativet blir med bakgrunn i disse vurderingene middels negativ 
konsekvens.   

5.2 Reguleringsplan Kvalvikodden 
Utenom den planlagte arealbruken, skal det utredes 3 alternativer for vegatkomst til Kvalvikod-
den. Hver av alternativene har to varianter, dvs at det i prinsippet er 6 løsninger som skal utre-
des.  

 
Figur 5.3. Reguleringsplan for Kvalvikodden (lys gul, heltrukken strek), med de tre hovedløsningene for 
vegatkomst skissert.  

5.2.1 Alternativ 0 
Utgangspunktet for beskrivelsen av 0-alternativet er dagens situasjon uten nye utbygginger som 
ikke allerede er vedtatt. Vurderingene av vedtatte utbygginger tas inn under konsekvenser av 

Miljøfaglig Utredning AS                                                   KU naturmiljø for Ytre havn og reguleringsplan Kvalvikodden i Bodø 
Rapport 2009:46    – 51 – 



utbyggingsalternativet. 0-alternativet settes uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet 
omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet bli ubetydelig.  

5.2.2 Alternativ 1: Kryssing av Kvalvika på fylling 

Variant A 

Ytre trase over Kvalvika, med tunnel gjennom Hammerskolten/Mælen og landfeste på Nordas-
falts område på Kvalvikodden. 

Omfang og konsekvenser: 
Alternativet krever utfylling over ytre del av Kvalvika. Det ble ikke registrert viktige marine 
naturtyper eller artsforekomster i selve utfyllingsområdet, men det er noe usikkerhet knyttet til 
effektene av tiltaket på gruntvannsområdene og sandstranda innenfor. Gjennomstrømningen 
reduseres, og det vil oppstå bakevjer hvor finstoff vil sedimenteres. Sandstranda (lokalitet 4) vil 
bli mindre eksponert for vær og vind, og oppskylling/opphopning av tang vil bli mindre. Samti-
dig vil også dynamikken på sandstranda endres, ved at stranda blir langt mindre eksponert for 
bølgeslag. Transport av sand med bølger er med å holde sandstranda åpen og nærmest fri for 
vegetasjon. På lang sikt vil dette føre til gjengroing og mindre areal med åpen sandstrand. Dette 
vil ha negativ effekt på mangfoldet av arter som har naken sand som leveområde. Det er ikke 
kjent at det raster vadefugl tilknyttet tangvoller i vika, så det forventes derfor ikke negative kon-
sekvenser for denne gruppa. Omfanget for lokaliteten vurderes å være lite til middels negativt, 
og med middels verdi (nedre del av skalaen) betyr det liten negativ konsekvens.  

Utfyllingen vil skje innenfor et større område som er viktig som overvintringslokalitet for sjø-
fugl, særlig skarv, alkefugl og måker, men også for marine dykkender i perioder (lokalitet 7). 
Det vi får fått tilgang på av registreringer fra området (Kristiansen 2009) tyder imidlertid ikke 
på at Kvalvika er av de viktigste områdene innenfor lokaliteten. Omfanget for lokaliteten vurde-
res derfor å være lite negativt, og med middels verdi (nedre del av skalaen) vil det si at konse-
kvensen at varianten blir ingen til liten negativ for lokaliteten.  

Samlet konsekvensgrad for denne varianten av alternativ 1 blir med bakgrunn i dette liten nega-
tiv konsekvens.   

Variant B 

I dette alternativet krysses Kvalvika noe lenger inn, men med omtrent samme utgangspunkt fra 
Mælen. Landfeste utenfor påhugget for dagens tunnel gjennom Kvalvikodden.  

Omfang og konsekvenser: 

Alternativet skiller seg lite fra variant A når det gjelder konsekvenser for de aktuelle temaene. 
Det rike strandberget i søndre del av Bratten (lokalitet 2) ligger helt inntil tunnelinngangen, men 
med de foreliggende planer vil ikke lokaliteten bli berørt (Svein Grotli Skogen, Rambøll, pers. 
medd.).  

Også for denne varianten av alternativ 1 vurderes samlet konsekvensgrad derfor å bli liten ne-
gativ konsekvens.   
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5.2.3 Alternativ 2: Vegføring bak naustene i Kvalvika 

Variant A 

I dagen, mellom dagens veg og naustene. Føres sørover gjennom knausen mellom Kvalvika og 
rv 834. Tilknytning på vestsida av riksvegen (Figur 5.4).  

 
Figur 5.4. Alternativ 2a med vegen lagt mellom sjøbuene og bebyggelsen i Kvalvika.  

Omfang og konsekvenser: 
Det rike strandberget av middels verdi med forekomst av to rødlistede karplanter nord for Mæ-
len (lokalitet 1) vil bli sprengt vekk for å gjøre plass for vegen. I praksis vil hele lokaliteten bli 
ødelagt. Dette gir stort negativt omfang, og dermed middels til stor negativ konsekvens for loka-
liteten.  

Fyllingsfoten vil nå inn på den sørøstre delen av sandstranda i Kvalvika av middels verdi (loka-
litet 4) og gi lite negativt omfang for denne lokaliteten. Dette gir liten negativ konsekvens for 
lokaliteten.   

Samlet konsekvensgrad for alternativet blir med bakgrunn i dette middels til stor negativ kon-
sekvens.   

Variant B 

Miljøtunnel under rv 834 og sørover fram til kryss/rundkjøring mot riksvegen. Tilknytning på 
østsida av rv 834.  
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Omfang og konsekvenser: 

Denne varianten sparer det rike strandberget mellom rv 834 og Kvalvika (lokalitet 1) og gir også 
mindre fyllinger ned mot lokaliteten med sandstrand innerst i Kvalvika. Den berører ingen kjen-
te forekomster eller miljøer av spesiell verdi for naturmangfoldet.  

Inngrepene som er nødvendige øst for rv 834 gjør at omfang og konsekvens av tiltaket samlet 
vurderes å være henholdsvis intet/lite negativt og dermed ingen/liten negativ konsekvens.  

5.2.4 Alternativ 3: Tunnel fra Kvalvikodden fram til rv 834 

Variant A 

Tunnel i nord, ut i det åpne området rett nord for bebyggelsen i Kvalvika. Tilknytning til rv 834 
på rampe med direkte tilknytning mot sentrum (se Figur 5.3).  

Omfang og konsekvenser: 

Denne varianten berører ingen kjente forekomster eller miljøer av spesiell verdi for naturmang-
foldet.  

Inngrepene som er nødvendige øst for rv 834 gjør at omfang og konsekvens av tiltaket samlet 
vurderes å være henholdsvis intet/lite negativt og dermed ingen/liten negativ konsekvens.  

Variant B 

Tunnel under bebyggelsen i Kvalvika og under rv 834. Tilknytning til riksvegen med T-kryss 
eller rundkjøring – som i variant 2B.  

Omfang og konsekvenser: 

Heller ikke denne varianten berører kjente forekomster eller miljøer av spesiell verdi for natur-
mangfoldet.  

Inngrepene som er nødvendige øst for rv 834 gjør at omfang og konsekvens av tiltaket samlet 
vurderes å være henholdsvis intet/lite negativt og dermed ingen/liten negativ konsekvens.  

5.3 Sammenstilling og rangering 
Tabell 5.1 og 5.2 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og ut-
byggingsalternativene. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets verdi og 
omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta (se figur 3.2) er brukt 
som støtte for vurderingene. 

5.3.1 Kommunedelplan Ytre havn 
Kommunedelplanenes tre hovedalternativer har klare forskjeller mht konsekvenser for marin og 
terrestrisk flora og fauna. Alternativ 1 med utfylling mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy 
skiller seg klart ut som den mest konfliktfylte, der særlig fyllingene i et viktig overvintringsom-
råde for sjøfugl med redusert næringstilgang pga endrede strømforhold og nedbygging av en 
strandeng/strandsump gir forholdsvis store negative konsekvenser. Alternativ 2 og alternativ 3 er 
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vanskeligere å skille, men berørte lokaliteters verdi og påvirkning gir seg utslag i noe mindre 
negative konsekvenser med alternativ 2 (bru fra Langskjæret til Lille Hjertøy). Det er steinbrud-
det nord på Bratten som er utslagsgivende for at alternativ 3 får noe større negative konsekven-
ser – da en hekkelokalitet for teist og et yngleområde for oter nord på Bratten vil forsvinne. Der-
som det avbøtende tiltaket med skjerming av den nordre delen av Bratten gjennomføres (avset-
tes som friområde), vil alternativ 3 være det gunstigste for naturmiljøet.  

Tabell 5.1. Samlet konsekvensvurdering av alternativene i kommunedelplan for Ytre havn i Bodø. 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Samlet konsekvens 0 middels til stor 
negativ middels negativ middels negativ 

Rangering 1 4 2 3 

Beslutningsrelevant usikkerhet liten/ingen liten/middels middels liten/middels 

 

5.3.2 Reguleringsplan Kvalvikodden 
I reguleringsplanen er det først og fremst valgene mellom ulike alternativer og varianter av 
vegløsning mellom Mælen og Kvalvikodden som er viktige mht konsekvenser for naturmiljøet. 
Den benyttede metoden for konsekvensvurdering (Statens vegvesen 2006) gir som resultat at 
variant A i alternativ 2 kommer ut som det klart mest negative for naturmangfold pga at et 
strandberg av middels verdi vil bli sprengt ut. Variantene med veg på fylling i ytre del av Kval-
vika gir negative konsekvenser både for et overvintringsområde for sjøfugl og ei sandstrand 
innerst i Kvalvika. Påvirkningen (omfanget) for de berørte lokalitetene (som er av middels ver-
di) er imidlertid ikke større enn at de negative konsekvensene blir små.  

Tabell 5.2. Samlet konsekvensvurdering av alternativer og varianter for vegløsning i reguleringsplan for 
Kvalvikodden. 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3  Alter-
nativ 0 

Variant A Variant B Variant A Variant B Variant A Variant B 

Samlet konse-
kvens 0 liten nega-

tiv 
liten nega-

tiv 
middels-stor  

negativ 
ingen/ liten 

negativ 
ingen/ liten 

negativ 
ingen/ liten 

negativ 

Rangering 1 5 6 7 4 2 3 

Beslutnings-
relevant usikkerhet 

liten/ingen liten liten liten liten/ 
middels 

liten/ 
middels 

liten/ 
middels 

5.3.3 Beslutningsrelevant usikkerhet 
Datagrunnlaget for naturtyper i utredningsområdet etter kartleggingen sommeren 2009 vurderes 
å være godt. En liten usikkerhet foreligger når det gjelder områdene øst for rv 834, som kun ble 
vurdert på avstand – da det på befaringstidspunktet ikke var fastlagte alternativer som viste inn-
grep her. Noe større usikkerhet er knyttet til bunnforholdene utenfor Langskjæret, hvor det kan 
være aktuelt å gå et stykke utover med fylling mot Lille Hjertøy. Dette området ble ikke under-
søkt spesielt, men det er sannsynlig at bunnforholdene ikke er vesentlig forskjellig fra transekte-
ne som ble undersøkt mellom Kvalvikodden og Lille Hjertøy.  
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Når det gjelder vilt er beslutningsgrunnlaget godt både når det gjelder hekkende og overvintren-
de sjøfugl og andre vanntilknyttede arter. Området ble også undersøkt i perioden da andefuglene 
myter håndsvingfjærene og er ute av stand til å fly, uten at forekomster ble registrert. Også fra 
trekktidene foreligger tilfredsstillende med data fra området. Forekomsten av pattedyr er kun 
basert på opplysninger i Naturbase, noe som vurderes som mindre bra, men samtidig er ikke 
potensialet stort for rødlistede pattedyrarter i området.   
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6 Avbøtende tiltak og miljøoppfølging 
6.1 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak foreslås i tilknytning til moloen over til Lille Hjertøy, utfyllingene i 
Nyholmsundet og Hjertøysundet og vegutfyllingene i Kvalvika: 

• I anleggsperioden er det viktig at det ikke utføres arbeid på Lille Hjertøy i etableringsti-
da for havørn – dvs fra midten av februar til ca 1. mai. Etter at fuglene har lagt seg på 
egg vil de bli noe mer tolerante for forstyrrelser i nærområdet, i hvert fall innenfor den 
avstanden det her er snakk om.  

• Det bør etableres en predatorsperre på brua over fra Langskjæret, ev. på moloen over fra 
Kvalvikodden til Lille Hjertøy i form av elektrisk ferist el. (og gjerde i tillegg på molo-
en). Dette vil hindre rødrev å komme over, samtidig som tilgjengeligheten for mink ikke 
blir vesentlig lettere enn i dag (svømmer over Nyholmsundet).  

• Den nordvestligste delen av Bratten tas ut som mulig framtidig steinbrudd og innlemmes 
i friområdet. Dette sparer lokalitet 12 av middels verdi med hekking av teist (NT) og 
yngling av oter (VU).  

Med gjennomføring av det siste avbøtende tiltaket vil den interne rangeringen av alternativene i 
kommunedelplanen endres slik at alternativ 3 blir det minst skadelige for naturmiljøet.  

6.2 Miljøoppfølgingsprogram 
Det bør utarbeides et eget miljøoppfølgingsprogram for tiltaket. Dette bør inneholde følgende 
momenter angående terrestrisk og marint biologisk mangfold: 

• Hekkebestand og ungeproduksjon hos teist på Lille Hjertøy overvåkes årlig, både med 
tanke på å vurdere tiltakets følger for arten på øya, men også for å evaluere effekten av 
en ev. predatorsperre. Tidsramme bør i første omgang være 5 år (videreføring avhengig 
av evaluering).  

• Hekkebestand og ungeproduksjon hos havørn på Store Hjertøy overvåkes årlig for å 
vurdere effektene av den nye virksomheten på Lille Hjertøy (ikke aktuelt dersom Lille 
Hjertøy ikke bygges ut). Tidsramme bør i første omgang være 5 år (videreføring av-
hengig av evaluering).  
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• Utarbeiding av forvaltningsplaner for 

verneområder 

• Utarbeiding av kart  

(illustrasjonskart og GIS) 

• FoU-virksomhet 

• Foredragsvirksomhet 
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