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Referat:
Konsekvensver for naturmangfoldet er vurdert i forbindelse med planlagt områderegulering
på Horvnes i Alstahaug kommune. Vurderingene er gjort på grunnlag av nytt feltarbeid sesongen 2015 og supplert med eksisterende informasjon. Metodikk i vegvesenet sin håndbok V712 samt §§ 8-10 i Naturmangfoldlova er fulgt.
Naturmangfoldet i og inntil planområdet er beskrevet og forekomst av verdifulle naturtyper
og rødlistearter er nærmere gjennomgått. Det er snakk om et variert, småkupert landskap
både over og under vann, med mange små bukter, odder, holmer og skjær, og en generelt
kalkrik berggrunn. En rekke verdifulle naturtyper og flere rødlistearter er påvist. Samlet sett
har området stor verdi for naturmangfoldet.
Videre er omfang av planlagte tiltak knyttet til utbyggingen vurdert, særlig i forhold til kjente
naturverdier. Konsekvensene vil avhenge av hvor mye som blir nedbygd og påvirket av
planene, men kan bli betydelig negative. Sist i rapporten er det gjort samlede vurderinger
av virkninger på naturmangfoldet av tiltaket, samt hvordan prinsippene i §§ 8-10 i naturmangfoldloven er fulgt opp.
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Forord
Miljøfaglig Utredning AS har utført en konsekvensutredning av foreslått reguleringsplan
for en områderegulering ved utvidelse av eksisterende industriområde på Horvnes i Alstahaug kommune, Nordland fylke fylke. Vurderingene er gjort i forhold til tema naturmiljø,
spesielt med rettet mot de krav Naturmangfoldloven stiller i slike saker.
Utredningen er utført på oppdrag fra Alstahaug kommune, der oppdragsgiver har vært
representert ved Oddrun Bårdgård.
Naturforvaltningskandidat Geir Gaarder fra Miljøfaglig Utredning AS har vært prosjektansvarlig, og med Ola Wergeland Krog, Wergeland Krog Naturkart som medarbeider. Begge
har bidratt både på feltarbeid og rapportering. Feltbiolog Jørn Bøhmer Olsen deltok i den
marine kartleggingen.
Ragnhild Mjaaseth, Fylkesmannen i Nordland og Atle Ivar Olsen, skal ha takk for informasjon om fuglelivet i området.
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Sammendrag
Bakgrunn og formål
På oppdrag fra Alstahaug kommune har Miljøfaglig Utredning i samarbeid med
Wergeland Krog Naturkart utredet hvilke virkninger en industriutbygging på Horvnes ved Sandnessjøen vil ha på naturmangfoldet. Utredningen er utført som del av
reguleringsplanarbeidet. Kjente naturverdier og deres sårbarhet for mulige tiltak
beskrives, omfang og konsekvens av planlagte inngrep vurderes og forholdet til
naturmangfoldlovens §§ 8-10 er vurdert.
Utbyggingsplanene
Planområdet ligger like i østkant av Sandnessjøen sentrum i Alstahaug kommune,
Nordland fylke. Det omfatter både land- og sjøareal og dekker samlet ei flate på ca
996 dekar. Det ligger som en direkte forlengelse av et større industriområde.
Planen er begrunnet i behov for nye industriareal, sikring av havn- og industriområder, ny infrastruktur og bedre intern logistikk i området.
Datagrunnlag
Den naturfaglige kunnskapen bygger i hovedsak på eget feltarbeid utført i juli 2015.
I tillegg kommer supplerende informasjon framskaffet både gjennom nasjonale
databaser, kjente rapporter med naturfaglige data fra området og direkte kontakt
med enkelte fagfolk, inkludert Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Metoder
Både datainnsamling og konsekvensutredningen er basert på normalt benyttede
metoder. Det viktigste metodegrunnlaget for verdsetting av lokaliteter er gitt i
håndbøkene om kartlegging av naturtyper, vilt, ferskvann og marint fra Direktoratet
for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesiell
naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og til
stor verdi for temaet.
Omfanget av tiltaket på naturmiljøet, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en
femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt omfang, med grunnlag i Statens vegvesen sin håndbok for konsekvensutredninger. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte og redusere
eventuelle negative konsekvenser av tiltaket.
Statusbeskrivelse
Undersøkelsesområdet ligger innenfor strandflatelandskapet på Helgelandskysten, i
et flatt til småkupert og variert terreng med preg av å ligge i den indre skjærgården.
Berggrunnen er gjennomgående relativt kalkrik. Mye av sjøarealene er grunne.
I sjøen er det gjennomført enkelte utfyllinger i nyere tid, dels i forbindelse med anleggelse av Helgelandsbrua og dels utfyllinger i forlengelsen av industriområdet på
Nordneset (til dels har dette skjedd under vårt feltarbeid). På landjorda har det
også skjedd og skjer fortsatt utfyllinger som følge av disse inngrepene. Ellers er
landskapet preget av tidligere omfattende, tradisjonell kulturutnytting med beite,
slått mv, og har trolig vært omtrent helt fritt for trær for 50-100 år siden. Nå er særMiljøfaglig Utredning AS
Rapport 2015:32

–6–

Reguleringsplan Horvnes, Alstahaug. Naturmangfold

lig indre, vestre deler i gjengroing med skog som følge av opphørt bruk. Våtmark og
ferskvann finnes bare som små fragment i området.
Verdivurdering
Området er artsrikt og variert med høyt innslag av krevende arter og naturtyper. I
alt ble det påvist 15 verdifulle naturtyper i området, hvorav 5 marine lokaliteter, to
innsjøer og resten er for det meste naturbeitemark i blanding med åpen kalkmark.
De dekker samlet sett en betydelig del av planområdet, og dominerer midtre og
østre deler, mens det er lite i vestre del. I tillegg er det kjent 10 rødlistearter fra
området, hvorav fire fuglearter, 3 karplanter og en hver av kransalger, virvelløse dyr
og pattedyr. Et par andre karplanter av spesiell forvaltningsinteresse ble også registrert, samt at det fremdeles er ganske høyt potensial for å påvise flere krevende og
rødlistede arter her. Samlet sett er området vurdert å ha stor verdi for naturmangfoldet.
Samlet sett har undersøkelsesområdet stor verdi for naturmiljøet.
Tabell 1 Oversikt over lokaliteter av spesiell betydning for naturmangfoldet planområdet for områderegulering på Horvnes i Alstahaug kommune, Nordland fylke. Verdi er både angitt etter metodikk i
Naturtypehåndboka fra Direktoratet for naturforvaltning (A, B eller C) og vegvesenet sin håndbok for
konsekvensutredninger (stor eller middels verdi).
Lokalitetsnr.

Lokalitet

Verdi

Naturtype

1

Otergangen sør

C (middels)

Engpreget erstatningsbiotop

2

Horvnesodden sør

B (stor)

Naturbeitemark

3

Horvnesodden nordøst

B (stor)

Åpen kalkmark

4

Skreingan

C (middels)

Brakkvannssjø

5

Horvnesodden nord

B (stor)

Naturbeitemark

6

Øyvågen sør

B (stor)

Naturbeitemark

7

Øyvågen nord

A (stor)

Naturbeitemark

8

Øyvågen nordøst

B (stor)

Kalksjø

9

Horvnes marina vest

C (middels)

Naturbeitemark

10

Horvnes marina sør

B (stor)

Naturbeitemark

11

Hornet

B (stor)

Ålegraseng

12

Hornet sør

B (stor)

Løstliggende kalkalger

13

Horvnesodden nordøst

C (middels)

Løstliggende kalkalger

14

Øyvågen

C (middels)

Bløtbunnsområder i strandsonen

15

Horvneset nord

B (stor)

Løstliggende kalkalger

Vurdering av omfang og konsekvenser
Manglende konkrete planer gjør at det bare er gjort generelle betraktninger omkring påviste verdifulle naturtyper sin sårbarhet for aktuelle tiltak. Generelt er fysiske inngrep negative og ofte ødeleggende. Også forurensning er en trussel, særlig
mot vannmiljøene. På landjorda utgjør på den andre siden gjengroing og reduserte
muligheter for å ta opp igjen tradisjonell bruk en trussel. Fragmentering og barrieredannelser er andre relevante trusler ved en utbygging. Det er særlig i midtre og
østre deler av planområdet at konflikter kan oppstå, mens det er mindre konflikter
knyttet til de vestligste delene. Som følge av høye naturverdier kan omfanget bli
Miljøfaglig Utredning AS
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stort negativt hvis omfattende nedbygging og store inngrep gjennomføres, med
tilhørende store til meget store negative konsekvenser.
Avbøtende tiltak
Det er satt fram flere forslag til avbøtende tiltak. Følgende punkt gjelder uavhengig
om utbygging gjennomføres eller ikke: Få tilbake beitende husdyr innenfor deler av
området, fjerne av oppslag av trær og busker, bekjempe fremmede arter og stans i
pågående dumping av løsmasser/avfall ute på Horvnesodden. Hvis en gjennomfører
utbygging i området så bør en i tillegg begrense denne i størst mulig grad, og da til
de vestligste delene av planområdet, samt lokalisere massedeponier, riggområder
og annen midlertidig bruk av areal til områder som uansett er planlagt å bygges ned
i etterkant.
Samlet vurdering av virkninger på naturverdiene
-

-

-

Ingen verneområder blir berørt
En utvalgt naturtype er påvist, flere rødlistede naturtyper forekommer (og
dekker mye av landjorda og deler av gruntvannsområdene), og generelt
sett er det meste av midtre og østre deler av planområdet dekt av forvaltningsprioriterte naturtyper
Ingen prioriterte arter er kjent, mens 10 rødlistearter, deriblant 3 sårbare
(truede) arter er påvist i området. Et par fremmede, svartelistede arter er
også påvist.
Enkelte arealkrevende arter av virveldyr kan være sårbare for tap av nødvendige funksjonsområder

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven
-

-

-

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: Lokalkunnskapen er basert både på søk i litteratur, offentlige databaser og på eget feltarbeid. Utredningene har vært basert på
standard metodikk for verdisetting, med særlig vært lagt vekt på forekomst av
rødlistede arter og verdifulle naturtyper. Vurderingene av virkningene på naturverdiene er basert på generell kunnskap om artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon. Mangel på konkrete utbyggingsplaner
gjør det vanskelig å foreta dekkende vurderinger av omfang og konsekvens.
§ 9 Føre-var prinsippet: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som ganske godt.
Det er enkelte usikkerheter knyttet til fuglelivet i området, som er trukket inn i
vurderinger av området sin verdi. Usikkerheten omkring omfanget av utbyggingen er så stort at omfang og i nete omgang konsekvens basert på dagens kunnskap må settes til stor til meget stor negativ. Ut fra føre-var-prinsippet er dermed konklusjonen at det her foreligger fare for alvorlig og irreversibel skade på
naturmangfoldet.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Det er allerede utført en
god del nedbygging av lignende miljøer i nærområdet i nyere tid og mer er vedtatt nedbygd. I et lokalt perspektiv er det derfor høy til svært høy samlet belastning på denne typen skjærgårdsmiljøer med gruntvannsområder og kystnær
kalkrik naturbeitemark mv. I et kommunalt perspektiv er den stor, mens den bare er middels til liten på fylkesnivå og vurderes som middels på nasjonalt nivå. På
artsnivå er det særlig grunn til å fremheve at den lokale belastningen på tindved
vil bli stor, og at planene her kan være med på å påvirke framtidig rødlistestatus
for arten i en negativ retning.
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Figur 1 Oversiktskart over påviste verdifulle naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet på
Horvnes i Alstahaug kommune.
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1

Innledning
I denne rapporten er det utredet hvilke virkninger en områderegulering til framtidig
utvikling av et industriområde på Horvnes ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune,
Nordland fylke vil ha på naturmangfoldet. Utredningen er gjennomført som del av
reguleringsplanarbeidet og er særlig rettet mot kravene som Naturmangfoldloven
stiller i slike saker.
Naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 nr 100 – Lov om forvaltning av naturens
mangfold), stiller til dels strenge og konkrete krav til hvordan naturmangfoldet skal
vektlegges ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår at prinsippene i §§ 8-12
skal legges til grunn. Disse paragrafene er følgende;
1.
2.
3.
4.
5.

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
Føre-var prinsippet (§ 9),
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10),
Kostnader (§ 11),
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Formålet med denne rapporten er å beskrive naturmangfoldet og ikke minst naturverdiene som ligger innenfor definert utredningsområde for det planlagte tiltaket. I
tillegg blir antatte virkninger av den nye vegen på naturverdiene beskrevet, samt
hvordan §§ 8-10 i Naturmangfoldloven er ivaretatt i utredningsprosessen.

Figur 2. Rike forekomster av kalkkrevende orkidéer som brudespore kan gi opphav til noen av de
vakreste vegkantene vi har i regionen. Her fra kantsona til fylkesveg 17 der den svinger mot nord,
ytterst på Horvnesodden. Foto: Geir Gaarder
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2

Utbyggingsplanene
Planområdet ligger i østkant av Sandnessjøen sentrum i Alstahaug kommune, Nordland fylke (Alstahaug kommune 2015). Det omfatter totalt sett et areal på ca 996
dekar, og inneholder både land- og sjøareal.
Området ligger som et noe langstrakt belte rett på nordsiden av fylkesvei 17 (kystriksveien), samt i øst også litt på sørsiden av veien. Det ligger direkte i forlengelsen
av et større industriområde som er lokalisert til østsiden av Sandnessjøen sentrum.
Utredningsområdet omfatter i praksis planområdet og ei sone på utsiden av dette.
For flora og lite mobile dyr snakker vi om ei buffersone på maksimalt 50-100 meter
utenfor planområdet, mens perspektivet er noe større for mobile virveldyr (pattedyr, fisk og fugl) samt forurensning til sjøs.

Figur 3. Planområdet er avgrenset med svart stiplet strek, slik det ble mottatt fra oppdragsgiver (Alstahaug kommune 2015).

Det foreligger ikke noe forslag til ny reguleringsplan for området, men ut fra omtalen er planen begrunnet med følgende;
-

behov for nye industriarealer
krav til sikring av havne- og industriområder
ny infrastruktur
legge til rette for god logistikk internt på Horvnes-området, og mellom
Horvnes og Strendene
innløsning av boligeiendommer

Mer konkret innebærer dette blant annet følgende; avvikle 7 eneboliger, samt etablere ny hovedatkomst fra fylkesveg 17, som også kan betjene det nye industriområdet på Strendene.
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I figur 4 under, er dagens kommuneplan for området gjengitt.

Figur 4. Utsnitt av kommunedelplanen for områdene øst for Sandnessjøen fram mot Helgelandsbrua,
inkludert utredningsområdet på Horvnes avgrenset med rød stiplet strek (Alstahaug kommune 2014).
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3

Metode

3.1

Generelt grunnlag
Disse bygger på bestemmelsene om konsekvensutredning, slik de kommer frem av
Plan og bygningsloven § 16-2: ”For fylkesplaner og kommuneplaner som fastsetter
retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging, samt for reguleringsplaner som
kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, gjelder bestemmelsene om konsekvensutredninger i kapittel VII-a i tillegg til saksbehandlingsbestemmelsene i § 19-4, § 20-5, § 27-1 og § 27-2 ”
I § 14-1 står det videre om formålet med konsekvensutredninger: ”Formålet med
bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres”
Den praktiske, operative metoden som ble fulgt, baserer seg på metodikken i
Håndbok V712 fra Statens vegvesen (2014). I tillegg ble spesielle håndbøker for
kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning
(DN-håndbok 13-2006, 22-1999) og annen spesiallitteratur benyttet for utredningen
av tema naturmangfold (som Bryn & Halvorsen 2015). Den konkrete kunnskapen
om naturmiljøet i utredningsområdet ble innsamlet både gjennom eget feltarbeid
og ved gjennomgang av eksisterende kunnskap (slik denne forelå både i litteratur
og nasjonale databaser som www.naturbase.no ).
Metodikk for det marine feltarbeidet følger i store trekk Norsk Standard for ”Vannundersøkelser, visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauede observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata” (NS 9435:2009). Marine naturtyper kartlegges i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings håndbok i marin naturtypekartlegging (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Det ble kjørt med undervanns videokamera i parallelle transekter, fortrinnsvis langs dybdekurvene. Det ble benyttet
et undervanns videokamera som ble betjent fra overflaten via kabel. Kameraet er
montert på en styreplate (towfish) med fleksibelt slepelodd som tillater operatøren
å heve og senke kameraet over sjøbunnen uten å miste kontakten med bunnen.
Videokameraet er et fastfokus vidvinkelkamera med en oppløsning på 520 linjer,
nærgrense 2,5 cm og en lysfølsomhet på 0,1 lux.
På styreplata er det også montert et ekstra undervannskamera med 1080p (HD)
video kvalitet og 1700 vidvinkel linse. For å filme på dybder med dårlig lys, og for å
bedre fargegjengivelsen, er det montert en LED-lyskilde med variabelt avgitt lys fra
500 til 2000 lumen. Undervanns videokameraet er utstyrt med GPS som legger inn
kameraets posisjon hver gang kameraet får kontakt med satellittene, dvs. hver gang
kameraet tas til overflaten.
Utstyret ble operert fra en 14 fots lettbåt. Lysforholdene ved kartleggingen var gode med sol fra klar himmel. For god fargegjengivelse ble det benyttet kunstig lys
under hele videosekvensen. Kartleggingen ble gjennomført ved direkte studier av
sjøbunnen via en monitor i båten, samt filmopptak av alle transektene. Filmopptakene gir en god oversikt over bunnforholdene mens HD-kameraet gir bedre bilder
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under dårlige forhold enn undervanns-videokameraet og evt. funn kan dermed
også dokumenteres.
Til sist i rapporten er det gjort en separat vurdering av hvordan hver enkelt av paragrafene 8 til 10 i naturmangfoldloven er oppfylt i utredningsprosessen. I tillegg er
en fullstendig kildeliste vist i kapittel 10.
Rapporten er for øvrig basert på rødliste for arter som kom høsten 2010 (Kålaas et
al. 2010) og en rødliste for naturtyper høsten 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011),
samt ny svarteliste for fremmede arter (Gederaas et al. 2012).

3.2

Kunnskapsgrunnlag for utredningsområdet
Vurderingene for tema naturmangfold baseres på premisser gitt i lovverket (kapittel
1) og kunnskap om den aktuelle reguleringsplanen (kapittel 2), men fremfor alt på
følgende kilder om naturmangfoldet i utredningsområdet;
-

Nytt eget feltarbeid i utredningsområdet 06-07.07.2015 og 25-26.7.2015
Naturbase med tilhørende opplysninger om naturtyper og vilt
Artskart med tilhørende opplysninger om artsfunn i området
Naturtyperapport for kommunen (Gaarder m.fl. 2012)
Thorvaldsen & Bär (2014) sin konsekvensutredning for tilstøtende areal i sør
Informasjon om fugleliv/vilt fra Atle Ivar Olsen (lokal ornitolog) og Fylkesmannen i Nordland v/Ragnhild Mjaaseth

Mest omfangsrike datakilde for den foreliggende rapporten har nytt, eget feltarbeid
vært, men for deltema vilt er innsamlede viltdata i kommunen (tilgjengelig via Naturbase og Artskart) av størst betydning og for kantsoner av utredningsområdet
mot sør har Thorvaldsen & Bär (2014) sin nylig gjennomførte konsekvensutredning
vært sentral.

Figur 5. Utsnitt av Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no ) over utredningsområdet og omegn øst
for Sandnessjøen i Alstahaug kommune med oversikt over tidligere artsfunn som ligger inne der.
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Artskart viser bl.a. en del funn gjort av Atle Ivar Olsen av fugl de siste årene i ytre
(østre) deler av området, fugl på selve Horvneset av Paul Shimmings, Brit Eldrid
Barstad og Svein Gjelle, samt karplanter på Skreiningan i nordøst av Trond Kristoffersen. Disse funnene er alle av ganske ny dato (på 2000-tallet), mens det også ligger inne et par gamle (over 50 år) og dårlig stedfestede karplantefunn ute i sjøen på
nordsiden av Horvneset. De fleste artsfunnene er av vanlige, vidt utbredte arter,
men enkelte karplanter funnet på Horvneset er kalkkrevende og uvanlige, samt at
enkelte av fugleartene er rødlistet.

Figur 6. Oversiktskart over registrerte naturtypelokaliteter og arter av nasjonal forvaltningsinteresse
som ligger inne i Naturbase (Miljødirektoratet 2015) i og inntil utredningsområdet på Horvnes i Alstahaug kommune.

Funnet av kvitnos (en liten hvalart) antas å være av tilfeldig karakter og trekkes her
ikke inn i resultatdelen av rapporten. Strandenga i nordvest og kantkrattet i sørvest
vurderes begge å ligge utenfor influensområdet for planområdet. Kantkrattet på
Horvneset ble revidert og oppdatert i samsvar med nye metodekrav og nytt feltarbeidet gjort i 2014, se Thorvaldsen & Bär (2014), se også figur 20 side 31 i denne
rapporten der avgrensning av deres lokalitet er gjengitt. Forekomsten av vipe videreføres i resultatdelen som en interessant og releva nt artsobservasjon.
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4

Registreringer

4.1

Naturgitt grunnlag
Undersøkelsesområdet er en del av strandflatelandskapet på Helgelandskysten,
med et flatt til småkupert terreng både over og under havnivå. Berggrunnen er
kalkrik og består for en stor del av kalkspatmarmor samt andre relativt kalkrike
bergarter. Klimatisk kan nok området best plasseres i sørboreal vegetasjonssone
(selv om det ikke kommer helt godt fram av Moen 1998 sitt kart) og klart oseanisk
vegetasjonsseksjon.
Mer detaljert er området på landjorda preget av øst-vestgående lagrekker i berggrunnen, med tilhørende rygger og småskrenter. Både i Øyvågen og innover til
Horvnes marina samt på nordsiden av fylkesveg 17 ved Tuvskaret er det innslag av
bratte berghamre på flere meters høyde. Det er begrenset med løsmasser i området, men inne i bukta på nordsiden av marinaen og oppover mot Osodden samt
videre innover mot Horvneset er det noe tykkere marine avsetninger. Ellers er det
mye berg i dagen og tynt, usammenhengende løsmassedekke. Ingen vassdrag av
betydning forekommer (knapt bekkesig engang) og bortsett fra noen småputter ute
på Horvnesodden og på nordsiden av Øyvågen er det ikke naturlige ferskvann her.
Området er samtidig sterkt preget av eldre og stedvis nyere tids påvirkning fra
mennesker. Industriområdet på Nordneset og den nye fylkesveg 17 representerer
de største moderne fysiske inngrepene i området. I tillegg kommer bl.a. Horvneset
marina, moloen ute på Karibroka samt det store utfyllingsområdet ute på Horvnesodden. Spor etter eldre, mer tradisjonell kulturpåvirkning er samtidig fortsatt synlige og preger naturmangfoldet, selv om slik bruk nå har opphørt. Fra Horvneset og
østover forbi Osodden ligger det gjengroende kulturenger som har vært pløyd,
gjødslet og tilsådd tidligere. Det som er av skog på Horvneset er i all hovedsak krattskog som trolig er første generasjon etter det som tidligere må ha vært et omtrent
helt åpent, trefritt landskap. Særlig på litt dypere løsmasser nær bebyggelsen på
Horvneset og rundt Osodden har gjengroingen med busker og trær gått ganske
raskt, mens det fremdeles er et åpent preg med bare spredte busker og kratt på
sørsiden av fylkesvegen og nesten helt åpent ute på Horvneset. Mens dette landskapet tidligere utvilsomt har vært til dels hardt utnyttet til slått og beite har det
fått gro igjen i antageligvis noen ti-år nå.
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Figur 7. Gjengroende, tidligere intensivt utnyttede enger på Horvnes. Noen rundballer i vest (utenfor
bildet) vitnet om at deler av området fortsatt muligens blir slått. Foto: Geir Gaarder

Figur 8. Berggrunnskart for utredningsområdet. Kilde: NGU 2014, http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
Det er særlig kalkspatmarmor og kalksilikatgneis som preger området, der kalkspatmarmoren gir opphav til de biologisk sett mest artsrike og interessante miljøene.
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4.2

Flora og naturtyper i undersøkelsesområdet
Våtmark
Ingen større myrer eller kilder av betydning ble påvist, men det var lokalt så vidt
innslag av myrkantmark ute på Horvnesodden, med forekomst av enkelte typiske
arter for myr. Miljøene var intermediære til kalkrike og bar preg av myrkantmark og
ikke åpen myrflate.

Figur 9. Smalt myrdrag ute på Horvnesodden med middels kalkkrevende vegetasjon, inkludert en del
typiske myrarter. Foto: Geir Gaarder

Skog
Det er en del trær som danner skog på nordsiden av fylkesvegen ved Horvnes, men
ut fra definisjonen av fastmarkskogsmark i NiN oppfatter vi ikke dette som slike
miljøer. Årsaken er at området bærer tydelig preg av å ha vært omtrent helt trefritt
tidligere, og at det her har vært kulturbetingede semi-naturlige enger og kystlynghei
(eller boreal hei) før. Samtidig har ikke gjengroingen kommet lenger enn at trærne
fremdeles er ganske unge, det er lite dødt trevirke og artsmangfoldet i lysninger i
skogen vitner tydelig om den tidligere kulturpåvirkningen. Skogsmiljøene ligger på
kalkrik berggrunn og har lågurt- til høgstaudepreget vegetasjon. På lang sikt kan det
derfor her utviklet lågurtskog og dels kalkskog. Arter som firblad, skogstorkenebb
og sumphaukeskjegg forekommer ganske vanlig i skogen.
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Figur 10. Kalkrik skog på Horvnesåsen med noe krevende arter som skogstorkenebb, firblad og vendelrot. Foto: Geir Gaarder

Kulturlandskap
Det meste av arealet innenfor undersøkelsesområdet som ligger over havnivå kan
betraktes som kulturmark i en eller annen form. Deler av det hører inn under gruppa sterkt endret mark (tidligere kalt kunstmark), i form av arealer med asfalt, bygninger, parkeringsplasser, utfylt areal eller tidligere intensivt utnyttede enger. Mye
av disse arealene er i aktiv bruk, men det meste av de gamle engene gror nå igjen
med mjødurt, geitrams, standrør, hundekjeks og sølvbunke og enkelte utfylte områder er også i liten bruk og har preg av gjengroing.
I tillegg er det store areal med det som er antatt å være gammel naturbeitemark og
dels kystlynghei eller eventuelt boreal hei (disse skilles på om de har vært regelmessig brent = kystlynghei, eller om de bare har oppstått gjennom aktivt beite og
fjerning av trær uten brenning = boreal hei). Det aller meste av dette er nå i gjengroing, der store deler på Horvneset nord for fylkesvegen allerede er dekt med tett,
ung lauvskog. Også partier i østre deler, særlig ute på Horvnesodden og på nordsiden av Øyvågen er trolig for en stor del å betrakte som naturbeitemark, men da i et
noe tidligere gjengroingsstadium. Her er det bare enkelte busker og trær ennå, og
ikke skog.
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Figur 11. Engpregede og ganske artsrike partier inntil den nye fylkesvegen på Horvneset. Flere kalkkrevende og uvanlige arter ble påvist her, på tross av at dette er et ganske ungt miljø skapt i forbindelse
med utbyggingen av fylkesvegen. Foto: Geir Gaarder

Strandsona
Et belte mot sjøen tilhører fjæresona. Der det er svaberg ned mot sjøen er det vanligvis snakk om strandberg, både kalkfattige bergknauser i nedre og øvre bølgeslagssone og helst også enkelte kalkrike beskyttede bergknauser.
For øvrig forekommer noen små flekker på litt slakere partier med løsmasser, der
en får driftvoller eller strandenger, med arter som strandstjerne, saltsiv og rustsivaks. Dette er mest snakk om fragment, men enkelte høgurtdriftvoller ble observert i buktene ute på Horvnesodden. I bukta innenfor Kålvika/Horvnes marina er
det litt mer areal med strandeng og forstrand, med arter som strandkjempe og
strandstjerne og fjøresauløk ytterst, samt litt nedre og dels øvre salteng innerst
med saltsiv, strandkryp, tiriltunge, strandkjempe, krypkvein og fjørekoll. Arealet blir
likevel for lite og for påvirket til å utfigureres som en verdifull naturtype.
I tillegg kommer et par små brakkvannsputter ute på Skreingan og nordsiden av
Øyvågen samt litt fugjegjødslet eng på de østligste oddene med arter som skjørbuksurt, strandkvann, vendelrot, bitter bergknapp, fjørekoll og fjæresaltgras.
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Figur 12. Fragment av saltenger og forstrender med tindvedkratt på kantene. Bildet er tatt i ei skjermet bukt sørvest i utredningsområdet, sør for fylkesveg 17. Selv om det er mange bukter, holmer og
odder i området er det begrenset med naturverdier knyttet til selve strandsona. Foto: Geir Gaarder

Berg og åpen grunnlendt mark
Mellom de tydelig saltvannspåvirkede strandbergene og kulturmarka ligger det ei
sone i dette landskapet med naturlig åpen grunnlendt mark (dvs areal der det innenfor et ganske langt tidsperspektiv ikke vil kunne gro naturlig igjen med trær som
danner en skog mer enn 5 meter høy). I tillegg kommer lignende miljøer oppe på de
høyeste, grunnlendte knausene samt bratte berghamre. Disse miljøene går gradvis
over i kulturmark og lar seg vanskelig skille fra dem.
Dette er i området ofte kalkrike miljøer, dannet av kalkstein, og noen av de mest
artsrike, biologisk verdifulle arealene. Særlig ute på Horvnesodden, men også rundt
Øyvågen, er det en del slike arealer med en tilhørende krevende og artsrik flora.
Helt i vest ligger ei skarp kløft der arter som skjørlok og grønnburkne ble funnet i
berget, men artsmangfoldet var begrenset og uten spesielt sjeldne arter. Det var
dels litt kildepreg i bunnen av kløfta, men uten spesielle arter, bare litt legevintergrønn som mest interessante funn. Trolig er kløfta for kulturpåvirket tidligere og nå
i en klar gjenvoksingsfase.
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Figur 13. Kalkberg med svært grunnlendt mark i mosaikk, ute på Horvnesodden. Den kalkrike berggrunnen gir her grunnlag for en artsrik og interessant flora, med bl.a. tindved i overgangen mot dypere
jordsmonn (noen kratt kan ses i bakgrunnen). Foto: Geir Gaarder

Marine områder
Horvnesodden består av flere langstrakte og sjøpåvirkede bergrygger som strekker
seg nordøstover mot Helgelandsbrua over sundet mellom Ulvangen og Leirfjorden.
Strømforholdene er relativt moderate men sammen med stor forskjell på flo og
fjære så blir det god vannutskiftning selv i de innerste vikene. Dybdeforholdene i
planområdet varierer fra fjæra og nedover til 58 m i planområdets nordligste hjørne. Dette er dypeste målte dybde innenfor planområdet. Sjøbunnen består, mellom
de langesmale bergryggene som også fortsetter under overflaten, stedvis av relativt
grunn sjøbunn dominert av silt, sand og skjellsand. I dypere områder og i skråningene på bunnen er nakent berg dominerende. I beskyttede viker, som i Øyvågen, finnes fine langrunne forekomster av makkfjære – rike beiteområder for bla. for vadefugl.
Gode strømforhold, god sikt, samt store områder med passende dybder (5-20 m) gir
gode forhold for løstliggende kalkalger (rhodolitter). Disse finnes derfor i varierende
konsentrasjoner over store deler av planområdet og videre utenfor. De løse runde
«knollene» med kalkalger har gjerne begynt å vokse rundt småstein og skjell og har
deretter vokst seg større og større inntil de ser ut til å nå en normal størrelse på 4-5
cm i diameter. Knollene (rhodolittene) kan danne store områder hvor de ligger tett i
tett. Stedvis, som i naturtypelokalitet 15 danner rhodolittene opptil flere lag på
hverandre (se figur 37).
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4.3

Vilt i undersøkelsesområdet
Under eget feltarbeid i 2015 ble det ute på Horvnesodden (dvs sør- og østsiden av
fylkesveien) observert blant annet litt tjeld, bergirisk (NT), flere varslende strandsniper (NT) og noe skjærpiplerke. Lenger inn ble det i første rekke observert diverse
spurvefugler, som grønnsisik, bergirisk (NT), rødvingetrost, kråke og ravn. Ute på
sjøen var det jevnt med terner (ikke sjekket om det bare var rødnebbterne, eller om
det også var makrellterne).
Atle Ivar Olsen (pers. med. 22.10.2015) hadde ikke konkrete data om fuglelivet i
området, men opplyste at det generelt var mye fugl ved skjærene og gruntvannsområdene utenfor Horvnesodden mot Helgelandsbrua hele året, også vinterstid, og
at dette er et generelt viktig næringsområde for sjøfugl. Blant annet forekommer
både ærfugl og praktærfugl i området.
Ragnhild Mjaaseth (pers. med. 23.10.2015) hadde informasjon om observasjoner av
gråhegre ved Skreingan, samt spurvehauk, perleugle og hornugle fra planområdet.
Det foreligger ikke informasjon om dette gjelder hekkende fugl, men ut fra artenes
krav til hekkemiljø er det helst snakk om fugler på næringssøk/trekk, selv om hekking for flere av artene heller ikke kan utelukkes.
Av pattedyr påviste vi i 2015 en otersti ute i Øyvågen. En bør forvente at det er
minst ett territorium for oter (VU) ute i dette området.

4.4

Rødlistede arter
For enkelte av artene som er registrert i undersøkelsesområdet kan det være praktisk med en litt nærmere redegjørelse for forekomst i området, inkludert økologi/livskrav, og dels i perspektiv mot nasjonal status. Dette gjelder ikke minst rødlisteartene.
Tabell 4.1. Funn av rødlistede dyr, planter og sopp i og nær utredningsområdet på Horvnes i Alstahaug
kommune, Nordland fylke. Opplagt kan i tillegg flere rødlistede fuglearter opptre mer eller mindre
tilfeldig på streif. For enkelte funn gjort under feltarbeidet i 2015 er UTM-posisjon oppgitt.
Norsk navn

Latinsk navn

Status Lokalitet

Nebbstarr

Carex lepidocarpa

NT

Horvnesodden sør 395389 7324569

Bakkesøte

Gentianella campestris

NT

Øyvågen sør 395283 7324642

Fjellnøkleblom

Primula scandinavica

NT

Otergangen sør 395111 7324517, Horvneset
nordøst 395754 7324822, Øyvågen nord
395318 7324727 og 395286 7324714

Chara aspera

NT

Øyvågen nordøst 395289 7324737

Vanlig sandskjell Mya arenaria

VU

Påvist i alle marine lokaliteter

NT

Et par funn er gjort rundt Horvnesodden. Antas
å kunne hekke her.

Karplanter

Kransalger
Bustkrans
Virvelløse dyr

Fugl
Strandsnipe
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Norsk navn

Latinsk navn

Status Lokalitet

Bergirisk

Carduelis flavirostris

NT

Observert ute på Horvnesodden.

Fiskemåke

Larus canus

NT

Observert ute på Horvnesodden.

Vipe

Vanellus vanellus

VU

Påvist ute på Hornesodden, som også er oppgitt som leveområde, men usikker bruk

Lutra lutra

VU

Tydelig otersti funnet ved Øyvågen. Arten
antas å opptre regelmessig i området og forplanter seg trolig her også.

Pattedyr
Oter

Sum: 10 arter

Potensialet for å finne flere rødlistearter er ganske høy. Det gjelder ikke minst sopp
(beitemarksopp) knyttet til åpne engsamfunn, samt ulike arter sjøfugl og våtmarksfugl.
Bustkrans: Arten ble funnet i en kalkrik, svakt brakk liten dam ute på odden nord
for Øyvågen. Den finnes spredt langs kysten, med en god del funn i Nordland fylke,
og er også kjent fra Alstahaug tidligere. De fleste funn er gjort i samme type miljø
som her, men den forekommer også en sjelden gang i reine ferskvann.

Figur 14 Liten, trolig noe brakk putt på nordsiden av Øyvågen øst for Horvnes marina med en del bustkrans Chara aspera (NT). De store, grønne skuddene er hesterumpe, mens det er kransalga som danner det gulbrune teppet på bunnen. Foto: Geir Gaarder

Fjellnøkleblom: Arten ble funnet sparsomt et par steder i undersøkelsesområdet,
både nær fylkesvegen og rundt Øyvågen. Den ble også påvist flere steder på sørsiden av fylkesvegen utenfor vårt undersøkelsesområde av Thorvaldsen & Bär (2014),
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og finnes spredt på kalkrik grunnlendt mark og beitemarker langs Helgelandskysten.
Arten kommer trolig til å forsvinne fra rødlista i 2015, da den fremdeles har sterke
bestander i enkelte fjellstrøk og lokalt kan være tallrik langs veier. I store deler av
utbredelsesområdet er den likevel i til dels sterk tilbakegang, særlig som følge av
gjengroing, og dette gjelder nok ikke minst på Helgelandskysten.

Figur 15. Et avblomstret eksemplar med fjellnøkleblom (NT) ute på de nyskapte kalkrike flatene ved
parkeringsplasssen/avkjørselen på sørsiden av fylkesveien på Horvneset. Arten ble også funnet et par
andre steder i mer naturlig vegetasjon innenfor undersøkelsesområdet. Foto: Geir Gaarder
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Nebbstarr: Antatt denne arten (den kan være vanskelig å skille fra den noe vanligere gulstarr) ble funnet i grunn rikmyr (rikmyrkant) ute på Horvnesodden. Den er
knyttet til kalkrike myrer og vokser gjerne som her i små myrpartier langs sjøen.
Den er ikke minst truet av grøfting og fysiske inngrep.

Figur 16. Grunnlendt ekstremrik til rikmyr (myrkantmark) med flere eksemplarer av antatt nebbstarr
(NT), funnet ute på Horvnesodden. Foto: Geir Gaarder

Bakkesøte: Et par avblomstrede eksemplarer ble funnet på en bergknaus på sørsiden av Øyvågen. Bare en rase (engbakkesøte) har vært rødlistet, og det er usikkert
om forekomsten her gjelder denne rasen, men det er sannsynlig. Samtidig er det
aktuelt at arten som helhet havner på rødlista fra 2015. Den er i til dels sterk tilbakegang som følge av gjengroing i kulturlandskapet over det meste av sitt utbredelsesområde i Norge, noe som opplagt også gjelder på Helgelandskysten.
Vanlig sandskjell: Arten har en tett bestand i lokalitet 11 og finnes ellers spredt i
alle de registrerte naturtypelokalitetene i planområdet. Arten finnes også spredt
utenfor naturtypelokalitetene som f.eks. mellom moloen omkring båthavna og den
moloen/skjeteen som var under utfylling sommeren 2015. Vanlig sandskjell Mya
arenaria er vurdert som sårbar (VU) i Norsk Rødliste fra 2010 med kriteriene A2c
som betyr at arten har en observert, beregnet, bedømt eller antatt reduksjon i løpet av siste 10 år eller 3 generasjoner, der reduksjonen eller faktorene som har forårsaket reduksjonen ikke behøver å ha opphørt eller være kjente eller reversible
basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller redusert habitatkvalitet.

Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2015:32

– 26 –

Reguleringsplan Horvnes, Alstahaug. Naturmangfold

Figur 17 Vanlig sandskjell Mya arenaria (VU) lever hele livet nedgravd i sand eller mudder og bare ånderøret stikker opp over bunnen. Ånderøret (siphonen) kan være opptil 30 cm lang. Hvis skjellet graves
opp trekker den inn hele ånderøret, men det tar ofte så mye plass at skjellet ikke klarer å stenge skallet
skikkelig. Skallet til døde dyr på bunnen blir etterhvert helt hvite. Foto: Ola Wergeland Krog.

Fiskemåke: Det finnes enkelte observasjoner av arten fra området, og det er grunn
til å anta at den opptrer regelmessig her, i det minste i sommerhalvåret. Konkrete
hekkefunn er ikke kjent, men det skal ikke utelukkes at enkelte par kan hekke. Det
er likevel ikke kjent at det er viktige hekkeplasser med kolonier av fiskemåke i området, og antagelig er det primært til næringssøk at planområdet har verdi for arten.
Bergirisk: Arten ble registrert et par steder i området under feltarbeidet i 2015, og
er også tidligere påvist her i følge Artskart. Bergirisken trives i åpne, berglendte
kystlandskap og det var forventet å finne denne i dette området. Sannsynligvis hekker det et og annet par her. Arten foretrekker åpne, gjerne berglendte landskap og
er ikke minst truet av gjenvoksingen av kystlyngheiene og andre gamle kulturmarksmiljøer langs kysten.
Strandsnipe: Arten ble hørt og sett under eget feltarbeid et par steder ute på Horvneset og er også tidligere observert i dette området. Det er grunn til å tro at enkelte
par (helst 1 eller 2 par) hekker i området. Strandsnipa er en vidt utbredt art i Norge
knyttet til strandsoner både langs ferskvann og sjø.
Vipe: Arten ble ikke observert under årets feltarbeid, men er tidligere påvist ute på
Horvneset. Det er uvisst om den bare er sett på næringssøk/trekk/streif eller om
den også er funnet hekkende her. En skal ikke helt utelukke at enkeltpar har forsøkt
hekking ute på de utfylte arealene sentral på neset. Disse peker seg likevel ikke ut
som spesielt attraktive arealer (siden de ikke blir holdt i hevd med husdyrbeite, og
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det mangler fuktige enger og våtmarksmiljøer), og vår vurdering er at dette neppe
er noe viktig leveområde for arten.
Oter: En otersti ble observert i Øyvågen, og det kan godt være at spor etter oter ble
oversett andre steder i området. Det må forventes at oter opptrer regelmessig ute
på Horvnesodden med omliggende skjær, holmer og odder, og det kan godt være at
minst et par som har tilhold her, uten at det er sjekket nærmere opp. Oter er jevnt
utbredt langs kysten i regionen. Arten er utsatt for påkjørsler av bil, og kan nok ha
problemer med å opprettholde en fast forekomst ute på Horvnesodden som følge
av at fylkesveg 17 har 80-sone med en del trafikk rett gjennom området.
Andre arter: Kanskje mest interessante funn for øvrig var sparsom forekomst av
skredarve både rett på sørsiden av fylkesvegen ute på Horvnesodden og på odden
på nordsiden av Øyvågen. Arten har få nyere funn på Helgelandskysten og har en
generelt oppsplittet utbredelse i Norge, samtidig som den er en norsk ansvarsart
(finnes få andre steder i verden). Siden den hovedsakelig vokser på tørr kalkgrus i
fjellet regnes den likevel ikke som spesielt truet, selv om mange lavlandsforekomster (som her ved Sandnessjøen) utvilsomt er utsatt både for inngrep og gjengroing.

Figur 18 Nærbilde av skredarve, funnet på indre deler av Horvnesodden (ved Otergangen). Foto: Geir
Gaarder
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4.5

Svartelistede arter
Forekomsten av fremmede, svartelistede arter virker positivt nok begrenset innenfor undersøkelsesområdet. Disse ble ikke detaljert kartlagt, men av treslag ble det
bare funnet sparsomt med antatt bergfuru og sitkagran på noen knauser rett innenfor Horvnes marina. I tillegg ble det funnet spredt med hagelupin langs fylkesveg
17.

Figur 19. Innplantet fremmed furutresort rett på vestsiden av Horvnes marina. Trolig er det snakk om
bergfuru, som er svartelistet. Foto: Geir Gaarder
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5

Vurdering av verdi
Ut fra Naturbase var det på forhånd kjent en verdifull naturtype som delvis ligger
innenfor området, se figur 5. Den er siden revidert av Thorvaldsen & Bär (2014), se
avgrensning i figur 19 under. Under eget feltarbeid i 2015 ble det i tillegg funnet
grunnlag for å skille ut i alt 15 nye naturtypelokaliteter på landjorda innenfor området, se figur 20 under samt et større kart i vedlegg 1. Dette var for det meste naturbeitemark i mer eller mindre klar mosaikk med åpen kalkmark, men også en liten
brakkvannssjø, en liten kalksjø og engpreget erstatningsbiotop samt 5 marine naturtypelokaliteter. Samlet sett dekker disse en betydelig del av planområdet, minst
1/3 (avgrensede lokaliteter utgjør nærmere 340 dekar).
Verdien til naturtypelokalitetene varierer for det meste mellom lokalt viktig og viktig, men tangen utenfor Horvnes marina (lok 8 Øyvågen nord) var såpass artsrik og
lite gjengrodd at den fikk verdi svært viktig – A. Samlet sett er tettheten av verdifulle miljøer høy i området. I tillegg er en av lokalitetene – en liten kalksjø – en prioritert naturtype med grunnlag i naturmangfoldlova.
Det var på forhånd kjent et par rødlistede fuglearter innenfor området, der området samtidig hadde en usikker funksjon for disse. Dels er det trolig snakk om tilfeldig streif og næringssøk og dels er området egne/sannsynlig hekkeplass, som for
bergirisk (NT), fiskemåke (NT) og strandsnipe (NT). Også vipe (VU) er observert i
området og kan muligens hekke. Under feltarbeidet i 2015 ble det i tillegg påvist et
par rødlistede plantearter her, med flere funn av fjellnøkleblom (NT) og et av nebbstarr (NT) og antatt engbakkesøte (NT). I tillegg kommer et funn av den rødlistede
kransalga bustkrans (NT) samt en del sandskjell (VU) i marine miljøer.
Samlet vurderes utredningsområdet å ha stor verdi for naturmangfoldet.
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Figur 20. Thorvaldsen & Bär (2014) har revidert avgrensning og beskrivelse av den allerede registrerte
naturtypelokaliteten Horvnes (BN00023101) fra Naturbase, her vist med rød strek og nummer 1 i
deres rapport. For nærmere omtale av denne og de andre områdene de påviste henvises det til deres
rapport.

Figur 21. Registrerte lokaliteter med naturtyper innenfor planområdet på Horvnes i Alstahaug kommune i 2015 som ikke er registrert tidligere. Numrene på lokaliteten korresponderer med numrene på
lokalitetene presentert nedenfor i kapittel 5.1-5.15 under. Lokaliteter med grønn skravur er naturtyper
på land mens marine lokaliteter har blå skravur.
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5.1

1 – Otergangen sør
NATURTYPE: Engpreget erstatningsbiotop
Delnaturtype: Veg- og jernbanekant
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - C
UTM-referanse (33W): 395122 7324529
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
21.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser
av denne spesifikke lokaliteten. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra
2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs fylkesvei 17 like øst for
Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord. Avgrenset område utgjør et
restareal med til dels grove løsmasser som ble liggende igjen etter bygging av veien
og brua på slutten av 1980-tallet. Det virker bygd opp av overveiende kalkstein og
grenser mot veien i nord, mot er areal som fremdeles brukes som parkeringsplass
mv i vest, mot fylling og strandberg i øst og sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området er for det meste veldrenert
med lite humus, men med litt varierende kornstørrelse på løsmassene. Det er stedvis nokså hardpakket som følge av tidligere kjøring med tunge kjøretøy (mens dette
i liten grad skjer nå lenger). Det er såpass kalkrik at det er snakk om en gradvis
overgang til kalkmark (kalklågurteng eller kalkskog, avhengig av hvordan videre
sukesjon forløper).
Artsmangfold: En del typiske arter for kalkrike enger og åpen kalkmark forekommer, som blåstarr, gulsildre, fjellbakkestjerne, brudespore, gjeldkarve, jåblom, dunhavre stortveblad, vill-lin, rødsildre og bittersøte. I tillegg ble fjellnøkleblom (NT)
påvist sparsomt. Også strandkjempe forekommer. Det er et begrenset potensial
beitemarksopp her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste ser ut til å være i en noe langsom suksesjon
mot englignende miljøer, der deler fortsatt virker merkbart påvirket av kjøretøy/tråkk (litt tilfeldig kjøring forekommer fortsatt), mens andre partier får ligge
mer i fred.
Fremmede arter: Det vokser litt hagelupin her.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 lav vekt på størrelse (under 2 dekar), lav vekt på rødlistearter, lav vekt
på kjennetegnende arter, middels vekt på tilstand, lav vekt på hevd og høy vekt på
påvirkning. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi lokalt viktig – C.
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Forslag til skjøtsel og hensyn: Det beste ville nok vært å slå vegetasjonen årlig og
frakte vei graset, men trolig kombinert med noe ferdsel. På sikt kan dette øke verdiene vesentlig her. Mye kjøring med tunge kjøretøy er nok negativt, men det kan
være at begrenset kjøring her bør vurderes som positivt for eksisterende mangfold.
Tilførsel av nye løsmasser, fjerning av masser og andre fysiske inngrep er negativt.
Det samme gjelder selvsagt mer eller mindre permanente installasjoner (inkludert
at kjøretøy står parkert her over lengre tid).

Figur 22. Det engpregede partier er delvis beskyttet mot intensiv bruk av motorkjøretøy og forsøpling
av noen store, gjenlagte steiner. Foto: Geir Gaarder

5.2

2 – Horvnesodden sør
NATURTYPE: Naturbeitemark
Delnaturtype: Rik beiteeng
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395457 7324578
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Vestligste del av lokaliteten har vært en
del av tidligere naturbaselokalitet (BN00023101), men den er revidert og avgrenset
på nytt av Thorvaldsen & Bär (2014). For øvrig er det ikke kjent konkrete funn av
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arter på denne lokaliteten, selv om det antas å ha vært botanisert her av enkelte
personer, se bl.a. Artskart for funn. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra
2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett på sørsiden av fylkesvei 17 like
øst for Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord. Den grenser mot
fylkesveien og et tidligere utfylt område i nord og ellers mot sjøen (samt mot en
smal tange i øst). Noen bergvegger ut mot sjøen i nordøst. Berggrunnen består delvis av kalkspatmarmor og delvis kalksilikatgneis (nok mest av sistnevnte).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
der mye antas å være kalklågurtenger og lågurtenger, men også noe naturlig åpen
kalkmark eller åpen lågurtmark (antas samlet sett å utgjøre henholdsvis 30%, 20%,
10% og 10% av arealet). Dels overgang mot svak lågurtmark i øst. I tillegg kommer
små søkk med tendenser til kalkrik myrkant og noen littoralbasseng på bergene i
sør, samt fragment av strandeng i ei bukt. Beskyttede partier med noe løsmasser i
et søkk inn mot vegen er trolig noe gjengroende naturbeitemark eller kystlynghei.
Artsmangfold: Området er ganske artsrikt, med bl.a. lokalt en god del tindved
(nokså lave kratt, mest i vest). I vest, nær vegen, ble skredarve funnet sparsomt, en
regionalt sjelden og krevende art (samt ansvarsart for Norge). For øvrig en del typiske kalkkrevende arter på bergflågene som blåstarr, hårstarr, rødsildre, lodnerublom, vill-lin, fjellrapp, flekkmure, dunhavre, rundbelg, fjellsmelle, kattefot, brudespore, fjellbakkestjerne og fjellfrøstjerne. I et nesten ferskt littoralbasseng ble
vanlig kransalge påvist og i strandengfragment arter som småsivaks, fjøresauløk,
skogsiv og rustsivaks. I et søkk med innslag av rik myrkantmark vokste marigras,
engstarr, antatt nebbstarr (NT), loppestarr og svarttopp. Det er utvilsomt potensial
for flere krevende arter her, gjerne også rødlistearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Bygging av fylkesvegen medførte at et tidligere stort og
sammenhengende kalkheiområde ble fragmentert og delvis ødelagt, der denne
lokaliteten utgjør en stor restforekomst. Ytterligere ødeleggelse skjedde som følge
av at en del løsmasser ble dumpet i området og dette er noe som fortsatt pågår og
ble observert innenfor denne lokaliteten i 2015 (lokaliteten er i ferd med å bli delt
på midten). For øvrig har det tidligere opplagt vært et aktivt benyttet kulturlandskap med beiting og kanskje brenning av heiene her, men har nå fått gro langsomt
igjen i noen ti-år. Det vurderes nå å være i tidlig gjengroing, der både tindved og inn
mot vegen bjørk og selje går inn.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten, men det er mulig hagelupin opptrer i kantsoner mot vegen.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 høy vekt på størrelse (52 dekar), middels vekt på rødlistearter (ut fra
potensial), middels vekt på artsmangfold, lav vekt på tilstand og middels vekt på
påvirkning. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi viktig – B. Området er såpass stort at
det nok ligger i grenseland mot svært viktig – A.

Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2015:32

– 34 –

Reguleringsplan Horvnes, Alstahaug. Naturmangfold

Forslag til skjøtsel og hensyn: Fortsatt utfylling av avfall (løsmasser) i området er
direkte ødeleggende for naturverdiene. Det samme gjelder de fleste andre former
for fysiske inngrep. Det hadde vært absolutt positivt om en fikk tilbake husdyrbeitet
her, men da helst med bruk av storfe og ikke sau.

Figur 23. Den midtre, kalkrike bergryggen sett mot øst. Blant annet vokser nattfiol spredt her, samt en
del lave tindvedkratt. Foto: Geir Gaarder

5.3

3 – Horvnesodden nordøst
NATURTYPE: Åpen kalkmark
Delnaturtype: Åpen grunnlendt kalkmark utenfor Oslofeltet
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395774 7324846
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent konkrete funn av arter på
denne lokaliteten. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørøstsiden av fylkesvei 17 øst
øst for Sandnessjøen, like foran Helgelandsbrua over til Leirfjord. Den grenser mot
et tidligere utfylt område mot vegen og ellers mot sjøen. Berggrunnen består av
kalkspatmarmor og kalksilikatgneis.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
som antas å være delvis åpen kalkmark, men i overgang mot kalkrik beitemark (rik
beiteeng – dvs friske til noe tørkeutsatte kalkrike og svært kalkrike enger).
Artsmangfold: Området er ganske artsrikt, med en del krevende arter som fjellnøkleblom (NT), hårstarr, rødsildre, brudespore, dunhavre, lodnerublom, fjellsmelle, blåstarr, tindved, gjeldkarve, kattefot, gulsildre, trillingsiv, rundbelg, engstarr,
fjellfrøstjerne, vill-lin, flekkmure, jåblom, fjellitstel, fjellbakkestjerne og stortveblad.
I tillegg kan nevnes strandkjempe samt funn av en ubestemt gaffelmose (Riccia sp).
Det er potensial for flere krevende arter, kanskje også rødlistearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Bygging av fylkesvegen medførte at et tidligere stort og
sammenhengende kalkheiområde ble fragmentert og delvis ødelagt, der denne
lokaliteten utgjør en restforekomst. Ytterligere ødeleggelse skjedde som følge av at
en del løsmasser ble dumpet i området. For øvrig har dette tidligere opplagt vært
del av et aktivt benyttet kulturlandskap med beiting og kanskje brenning av heiene
her, men har nå fått gro langsomt igjen i noen ti-år.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 høy vekt på størrelse (10 dekar), lav vekt på rødlistearter, middels vekt
på tilstand og middels vekt på påvirkning. Ut fra dette får lokaliteten verdien viktig
– B.
Forslag til skjøtsel og hensyn: De fleste former for fysiske inngrep er ødeleggende.
Det hadde vært absolutt positivt om en fikk tilbake husdyrbeitet her, men da helst
med bruk av storfe og ikke sau.

Figur 24. Deler av de grunnlendte partiene, med et mer sammenhengende grønt areal på kanten av
fyllinga inn mot den ødelagte delen, dvs mot vest. Foto: Geir Gaarder
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5.4

4 – Skreingan
NATURTYPE: Brakkvannssjø
Delnaturtype: Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C
UTM-referanse (33W): 395543 7325029
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
21.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser
av denne spesifikke lokaliteten, men trolig er det bl.a. gjort enkelte undersøkelser
av både karplanter og fugl her, jamfør registreringer fra Skreingan på Artskart.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil nordsiden av fylkesvei 17 øst
for Sandnessjøen, rett før moloen fram til Helgelandsbrua over til Leirfjord. Lokaliteten omfatter en liten, trolig noe brakk putt med omliggende fuktkrevende vegetasjon. Berggrunnen består trolig av kalksilikatgneis, men virker ikke spesielt kalkrik.
Dammen er grunn, under 1 meter dyp.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er betegnet som en
brakkvannssjø, selv om den er svært liten. Inntil er det små areal med brakkvannssump.
Artsmangfold: Ute i putten vokser bl.a. skjørkrans, trådtjernaks, hesterumpe, antatt
småpiggknopp og sumpsivaks. I kantsoner finnes arter som pølstarr, rustsivaks,
smårørkvein, hanekam og myrklegg.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger nær fylkesvegen, men virker lite direkte fysisk påvirket av dette, selv om en må anta at eksempelvis funksjonen som
leveområde for våtmarksfugl/sjøfugl er redusert (og med det påfølgende redusert
gjødsling fra fuglene mv).
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Slike små brakkvannsputter finnes hist og her i dette
strandflatelandskapet, men det er generelt langt mellom dem og de må betegnes
som nokså sjeldne.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 ingen spesiell naturverdi, men ut fra eget faglig skjønn representerer
slike brakkvannsputter såpass sjeldne miljøer i regionen, samtidig som deres betydning for overlevelsen av enkelte spesialiserte arter (planter, kransalger, virvelløse
dyr) er såpass viktig at en viss naturverdi bør den få. Her er den satt til lokalt viktig –
C.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Det er viktig å unngå fysiske inngrep, framfor alt forsøk på å dumpe løsmassser eller drenere ut dammen. For øvrig bør en nok unngå å
legge til rette for at biler kan stoppe her, slik at fuglelivet får (relativt sett) være i
fred og en unngår forsøpling mv.
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Figur 25. Det er en del flytebladvegetasjon ute i dammen og langskuddvegetasjon/helofyttsamfunn
langs kanten. Foto: Geir Gaarder

5.5

5 – Horvnesodden nord
NATURTYPE: Naturbeitemark
Delnaturtype: Rik beiteeng
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395385 7324654
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent konkrete funn av arter på
denne lokaliteten, selv om det kan ha vært botanisert her av enkelte personer, se
bl.a. Artskart for funn.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett på nordsiden av fylkesvei 17
like øst for Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord. Den grenser mot
fylkesveien (eller utsprengt areal inntil denne) i sør og øst, mot sjøen i nord og et
fuktig parti med mye småbusker og kratt i vest. Berggrunnen består delvis av kalkspatmarmor og delvis kalksilikatgneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
der mye antas å være naturbeitemark med kalkrike, overveiende friske enger, og i
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mosaikk med åpen kalkmark eller åpen lågurtmark. I tillegg kommer små tendenser
til kalkrik myrkant (uklar overgang mot rik beitefukteng). Beskyttede partier med
noe løsmasser er trolig noe gjengroende naturbeitemark eller kystlynghei.
Artsmangfold: Området har en del kalkkrevende plantearter, som fjellbakkestjerne,
brudespore, flekkmure, blåstarr, hvitmaure, tindved, rødsildre, gulsildre, dunhavre,
hårstarr, stortveblad, fjellsmellle, nattfiol, gjeldkarve og marigras. Det er potensial
for flere krevende arter her, kanskje også rødlistearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Bygging av fylkesvegen medførte at et tidligere stort og
sammenhengende kalkheiområde ble fragmentert og delvis ødelagt, der denne
lokaliteten utgjør en restforekomst. For øvrig har det tidligere opplagt vært et aktivt
benyttet kulturlandskap med beiting og kanskje brenning av heiene her, men har nå
fått gro langsomt igjen i noen ti-år.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 høy vekt på størrelse (11 dekar), lav vekt på rødlistearter, lav vekt på
tilstand og middels vekt på påvirkning. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi viktig – B.
Forslag til skjøtsel og hensyn: De fleste former for fysiske inngrep er klart negative.
Det hadde vært absolutt positivt om en fikk tilbake husdyrbeitet her, men da helst
med bruk av storfe og ikke sau.

Figur 26. Det engpregede partier er delvis beskyttet mot intensiv bruk av motorkjøretøy og forsøpling
av noen store, gjenlagte steiner. Foto: Geir Gaarder
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5.6

6 – Øyvågen sør
NATURTYPE: Naturbeitemark
Delnaturtype: Rik beiteeng
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395211 7324604
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent konkrete funn av arter på
denne lokaliteten, men det kan ha vært botanisert her av enkelte personer, se bl.a.
Artskart for funn. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett på nordsiden av fylkesvei 17
like øst for Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord. Den grenser mot
fylkesveien i sør, sjøen i nord, et lite søkk med noe krattskog i øst og en gammel veg
i et søkk i vest. Berggrunnen består trolig hovedsakelig av kalkspatmarmor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
der mye antas å være åpen kalkmark eller åpen lågurtmark, samt en del kalkberg
mot sjøen (opptil 10-15 meter høye). Kantsoner mot sørøst med litt løsmasser er
trolig gammel, gjengroende kystlynghei.
Artsmangfold: Området er ganske artsrikt, med bl.a. sparsom forekomst av antatt
bakkesøte (NT). Ellers kan nevnes fuglestarr, lodnerublom, blåstarr, fjellbakkestjerne, rødsildre, vill-lin, stortveblad, marinøkkel, dunhavre, gulsildre, brudespore, nattfiol, fjellfrøstjerne, tindved, gjeldkarve, rundbelg, svarttopp og fjellsmelle Det ble
sett litt etter kalkkrevende lav og moser på bergveggene, uten at noen spesielle ble
observert, men det kan ikke utelukkes forekomst av enkelte slike her. Også på de
grunnlendte partiene er det potensial for flere krevende og kanskje rødlistede arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Bygging av fylkesvegen medførte at et tidligere stort og
sammenhengende kalkheiområde ble fragmentert og delvis ødelagt, der denne
lokaliteten utgjør en restforekomst. For øvrig har det tidligere opplagt vært et aktivt
benyttet kulturlandskap med beiting og kanskje brenning av heiene her, men har nå
fått gro langsomt igjen i noen ti-år.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 høy vekt på størrelse (4 dekar), kanskje middels vekt på rødlistearter (ut
fra potensial), lav til middels vekt på tilstand og middels til høy vekt på påvirkning.
Ut fra dette vil lokaliteten få verdi viktig – B, på grensa mot svært viktig - A.
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Forslag til skjøtsel og hensyn: Fortsatt utfylling av avfall (løsmasser) i området er
direkte ødeleggende for naturverdiene. Det samme gjelder de fleste andre former
for fysiske inngrep. Det hadde vært absolutt positivt om en fikk tilbake husdyrbeitet
her, men da helst med bruk av storfe og ikke sau.

Figur 27. Det er forholdsvis mye bergvegger bygd opp av kalkstein på lokaliteten, her sett mot vest
innover i Øyvågen. Foto: Geir Gaarder

5.7

7 – Øyvågen nord
NATURTYPE: Naturbeitemark
Delnaturtype: Rik beiteeng
Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A
UTM-referanse (33W): 395219 7324677
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent tidligere registreringer
her. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av fylkesvei 17 like
øst for Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord og utenfor industriområdet på Horvneset/Nordneset. Den grenser mot sjøen på de fleste kanter, men
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mot gammel eng og Horvnes marina i vest. En liten putt er skilt ut som egen lokalitet. Berggrunnen består for det meste av kalkspatmarmor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
der mye antas å være kalkrike friske til litt tørkeutsatte enger, men også noe åpen
kalkmark eller åpen lågurtmark (fordeling er litt vanskelig å angi) der løsmassedekket er tynnest. I tillegg kommer små fragment av strandeng i ytre deler.
Artsmangfold: Området er relativt artsrikt, og bl.a. ble det gjort et par funn av fjellnøkleblom (NT), samt også påvist den regionalt sjeldne arten skredarve og den gode
kalkindikatoren rødflangre. For øvrig funn av arter som brudespore, vill-lin, gjeldkarve, rødsildre, gulsildre, fjellsmelle, dunhavre, engstarr, stortveblad, hårstarr,
nattfiol, blåstarr, hvitmaure, vårmarihand (enkeltfunn), rundbelg, fjellbakkestjerne,
tindved (sparsom) og marinøkkel (flere funn). Også en klokkemose (Encalypta sp)
ble funnet, en kalkkrevende mose. Det er et klart potensial for flere krevende arter
her, helst også rødlistearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hoveddelen av lokaliteten er egentlig ei øy, som er
forbundet med resten med ei lita bru. En enkel sti går utover fra marinaen, ut til
noen båter som bruker å ligge i sjøen langs øya. For øvrig har det tidligere opplagt
vært et aktivt benyttet kulturlandskap med beiting og kanskje brenning av heiene
her, men har nå fått gro langsomt igjen i noen ti-år.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 høy vekt på størrelse (15 dekar), middels vekt på rødlistearter (ut fra
potensial), middels vekt på kjennetegnende arter og tilstand og høy vekt på påvirkning. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi svært viktig – A.
Forslag til skjøtsel og hensyn: De fleste former for fysiske inngrep må betraktes som
klart negative. Det hadde vært absolutt positivt om en fikk tilbake husdyrbeitet her,
men da helst med bruk av storfe og ikke sau. I tillegg er det ønskelig å få ryddet
kratt og busker for å holde landskapet åpent.

Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2015:32

– 42 –

Reguleringsplan Horvnes, Alstahaug. Naturmangfold

Figur 28. Deler av engsamfunnene sett vestover mot Horvnes marina. De rosa blomstene er brudespore, en kalkkrevende art sterkt knyttet til rikmyr og rike engsamfunn. Foto: Geir Gaarder

5.8

8 – Øyvågen nordøst
NATURTYPE: Kalksjø
Delnaturtype: Kalksjøer med kransalger og landskuddvegetasjon
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395287 7324726
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
21.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser
av denne spesifikke lokaliteten. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra
2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for fylkesvei 17 like øst for
Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord, på en odde utenfor Nordneset/Horvneset industriområde og Horvnes marina. Den omfatter bare en liten putt
og ligger innenfor en større, kartlagt naturtype med åpen kalkmark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om et lite, grunt (under
1 meter dypt) tjern som ligger rett over havnivå. Muligens er det svakt saltpåvirket,
men det antas her ut fra artsmangfoldet at det er mest korrekt å beskrive dette
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som en liten kalksjø (siden ingen kjemiske analyser er gjort, så er vurderingen beheftet med litt usikkerhet).
Artsmangfold: Viktigste funn her var god bestand av bustkrans (NT), en typisk art
for små brakkvannsputter og kalksjøer langs kysten i regionen. I tillegg forekommer
trådtjernaks, hesterumpe, pølstarr og antatt småpiggknopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker ikke påvirket av fysiske inngrep eller
forurensning. Landskapet rundt er i langsom gjengroing, men det er usikkert om det
vil komme særlig skog helt inntil denne forekomsten.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Små brakkvannsputter og kalksjøer med bustkrans og
tilhørende artsmangfold finnes det en del steder på Helgelandskysten, men ikke så
mange akkurat i dette distriktet. Helt lokalt er det derfor en sjelden og kanskje noe
isolert naturtype, men i et regionalt perspektiv kan den være et viktig bindeledd
innenfor et større nettverk av slike innsjøer
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 antagelig middels vekt basert på små bestander av truete vegetasjonstyper og NT-arter. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi viktig – B.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Det beste er nok å la lokaliteten få ligge stort sett i
fred for alle typer inngrep. Det er en fordel om terrenget rundt ikke gror igjen med
skog.

Figur 29. Det engpregede partier er delvis beskyttet mot intensiv bruk av motorkjøretøy og forsøpling
av noen store, gjenlagte steiner. Foto: Geir Gaarder
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5.9

9 – Horvnes marina vest
NATURTYPE: Naturbeitemark
Delnaturtype: Rik beiteeng
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C
UTM-referanse (33W): 394891 7324567
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser
her.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil nordsiden av den vesle vegen ut til Horvnes marina, utenfor industriområdet på Horvneset/Nordneset, øst for
Sandnessjøen sentrum. Den grenser vegen i sør, sjøen i nord og boligtomter/hus i
øst og vest. Berggrunnen består trolig for en stor del av kalkspatmarmor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
der en del antas å være åpen kalkmark, men der mye nok også er gjengroende kalkrik kystlynghei (eller boreal hei) og naturbeitemark.
Artsmangfold: Typiske arter for kalkrike enger og heier forekommer, som dunhavre,
hvitmaure, brudespore, flekkmure, blåstarr, rundbelg, vill-lin, stortveblad, engstarr,
gulsildre, fjelltistel, nattfiol, klubbestarr og legevintergrønn. Det er potensial for
flere kravfulle arter her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Mye av lokaliteten er i gjengroing med småskog, selv
om det også finnes noe berg og grunnlendt mark som ennå er åpen. Området har
sikkert vært del av et aktivt utnyttet kulturlandskap med beite og eventuelt brenning av lyng tidligere, men har nå tydeligvis fått gro igjen i noen ti-år.
Fremmede arter: Det er plantet en fremmed furusort i vestkant av lokaliteten, antagelig bergfuru, samt litt sitkagran (eller lutzgran).
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 middels vekt på størrelse (1,4 dekar), lav vekt på rødlistearter, lav vekt
på tilstand og middels til lav vekt på påvirkning. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi
lokalt viktig – C.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Det meste av naturverdiene er avhengig av at en tar
opp igjen en viss grad av skjøtsel her, i det minste rydder jevnlig vekk busker og
trær for å opprettholde et åpent landskap. Kombinasjon med beite ville vært det
beste. Fysiske inngrep er selvsagt negative. Fullstendig fjerning av fremmede treslag
er en fordel.
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Figur 30. Kalksteinsryggen sett vestover med industriområdet i bakgrunnen. Foto: Geir Gaarder

5.10

10 – Horvnes marina sør
NATURTYPE: Naturbeitemark
Delnaturtype: Rik beiteeng
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395062 7324552
Kilde: Feltarbeid 26.7.2015 Geir Gaarder
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning
22.10.2015, på grunnlag av eget feltarbeid 26.7.2015. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med konsekvensutredning av planlagt områderegulering på Horvnes, utført på oppdrag for Alstahaug kommune. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser i
området. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett på nordsiden av fylkesvei 17
like øst for Sandnessjøen, ut mot Helgelandsbrua over til Leirfjord. Den grenser mot
fylkesveien i sør, mot mer skogkledt mark i vest (litt diffust), mot en gammel vei i
øst og mot kulturpåvirket engmark og den gamle veien i nord. Berggrunnen består
for det meste av kalkspatmarmor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om grunnlendte berg
der mye antas å være rik beiteeng, men også noe beitefukteng (sesongfuktig preg
med litt myrtilknyttede arter), samt noe åpen kalkmark og kalkberg i østre del.
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Artsmangfold: Området er ganske artsrikt, med arter som bjørnebrodd, svarttopp,
hårstarr, kattefot, brudespore, vill-lin, gjeldkarve, rundbelg, dvergjamne, rødsildre,
stortveblad, gulsildre, fjelltistel, jåblom, fjellbakkestjerne, nattfiol, fjellfrøstjerne,
dunhavre, flekkmure, tindved, marinøkkel og lodnerublom. Det er potensial for
flere krevende arter her, kanskje også rødlistearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Bygging av fylkesvegen medførte at et tidligere stort og
sammenhengende kalkheiområde ble fragmentert og delvis ødelagt, der denne
lokaliteten utgjør en restforekomst. For øvrig har det tidligere opplagt vært et aktivt
benyttet kulturlandskap med beiting og kanskje brenning av heiene her, men har nå
fått gro langsomt igjen i noen ti-år.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det er en del åpen kalkmark med lignende artsmangfold
her ute på Horvnes, samt at enkelte av artene også opptrer i veikantene langs fylkesvegen.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra faktaark fra vinteren
2014/2015 høy vekt på størrelse (3 dekar), lav vekt på rødlistearter, middels vekt på
kjennetegnende arter, tilstand og påvirkning. Ut fra dette vil lokaliteten få verdi
viktig – B.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep vil være klart negativt. Det hadde
vært absolutt positivt om en fikk tilbake husdyrbeitet her, men da helst med bruk
av storfe og ikke sau.

Figur 31. Deler av den kalkrike og dels sesongfuktige marka sett mot Øyvågen i øst. Foto: Geir Gaarder
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5.11

11 – Hornet (ålegras)
NATURTYPE: Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)
Delnaturtype: Vanlig ålegras (I1101)
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395832 7324745
Kilde: Feltarbeid 7.7.2015 Ola Wergeland Krog og Jørn Bøhmer Olsen
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Ola Wergeland Krog (Wergeland Krog Naturkart) 20.10.2015, på grunnlag av feltarbeid 6-7. juli 2015. Undersøkelsen ble
gjort i forbindelse med konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Horvnes Del 3 på oppdrag for Alstahaug kommune.
Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Naturbase.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sjøen på sørsiden av den langsmale odden Hornet som peker nordøstover inn mot Leirfjorden. Selve lokaliteten er
ei smal vik eller lita bukt som har størst utstrekning parallelt med odden. På landsiden avgrenses lokaliteten av berg i dagen med smale striper med vegetasjon i forsenkningene. På sjøsiden er det på fjære sjø bare ei smal renne som fører inn til
bukta, mens det på flo sjø er vesentlig mer åpent. Berggrunnen består av kalkholdige bergarter selv om bergartskjemien som oftest har liten innvirkning på marin flora
og fauna.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ei livskraftig lita eng med ålegras ligger midt i den avgrensede lokaliteten. Ved befaring var denne forekomsten på bare
ca. 100 m2. Hele bukta der den vokser er imidlertid avgrenset som en lokalitet av
naturtypen Ålegrasenger og andre undervannsenger. Dette er delvis gjort på bakgrunn av at ålegrasenger er dynamiske slik at det er viktig å bevare potensielle tilvekstområder i nærheten, selv om ålegress ikke har blitt observert der tidligere
(Nyqvist m.fl. 2009). Ålegrasenga er omgitt av en artsrik bløtbunn med skjellsand og
store mengder døde skjell. Innerst i vika (NØ) finnes dessuten et lite område med
forekomst av fjæremark, såkalt makkfjære. Et videoopptak av ålegrasenga og bløtbunnsarealet finnes her. I fjæresonen er det en frodig makroalgevegetasjon som
domineres av sauetang, spiraltang, blæretang og grisetang. Nedenfor fjæresonen er
sukkertare og blæretang dominerende tarearter. Lokaliteten er på land omgitt av
nakent berg med striper med vegetasjon i sprekkene i berget hvor tiriltunge og rosenrot dominerer.
Artsmangfold: Funn av en livskraftig bestand av arten sandskjell Mya arenaria. Arten er rødlistet som sårbar (VU). Dominerende bløtdyrarter ellers er blåskjell Mytilus edulis, butt sandskjell Mya truncata og strandsnegl Littorina. Butt sandskjell
fantes i den dypeste delen av lokaliteten, vanlig sandskjell noe grunnere. Fastsittende vorterugl vokser på steiner og bergflater.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er helt uberørt når det gjelder tekniske inngrep. Ålegraset og skjellsandbunnen er imidlertid preget av eutrofiering med algevekst på ålegraset samt en unormal vekst av trådalger (figur 31).
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
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Del av helhetlig landskap: Store sjøarealer omkring den kalkrike Horvnesodden,
samt områder på land, er registrert som viktige naturtyper. Sammen danner de et
rikt og viktig landskap for natur- og artsmangfoldet.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår ut fra verdisettingen i Håndbok 13
på grunnlag av størrelse ikke noen verdi over lokal verdi, mens den får høy verdi
pga. rødlistearten vanlig sandskjell (VU). Middels vekt på habitatkvalitet og påvirkning og ingen negativ vekt på fremmede arter. Forekomsten er relativt liten og isolert, noe som øker verneverdien. Ut fra dette vurderes lokaliteten som viktig – B,
men i nederste del av skalaen.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Alle former for fysiske inngrep er negative. Påvekstalgene og vekst av trådalger i et såvidt eksponert område som her er et varsel om en
negativ utvikling.

Figur 32. Utsnitt av den livskraftige forekomsten av ålegraseng. Midt i bildet et individ sukkertare.
Merk de lyse «dottene» med trådalger samt påveksten på ålegraset. Foto: Ola Wergeland Krog
8.7.2015.
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Figur 33. Oversikt over naturtypelokalitet nr 11 Hornet ved fjære sjø. Ålegrasenga starter ved den
smale «innseilingen» og brer seg et stykke innover i bukta. Foto: Ola Wergeland Krog 8.7.2015.

5.12

12 – Hornet sør
NATURTYPE: Løstliggende kalkalger (I10)
Delnaturtype: Vorterugl (Lithothamnion glaciale) (I 1001)
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C
UTM-referanse (33W): 395670 7324577
Kilde: Feltarbeid 6-7.7.2015 Ola Wergeland Krog og Jørn Bøhmer Olsen
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Ola Wergeland Krog (Wergeland Krog Naturkart) 20.10.2015, på grunnlag av feltarbeid 6-7. juli 2015. Undersøkelsen ble
gjort i forbindelse med konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Horvnes Del 3 på oppdrag for Alstahaug kommune.
Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Naturbase.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Horvnesodden
samt langs den langsmale odden Hornet som peker nordøstover inn mot Leirfjorden. Selve lokaliteten består av en undersjøisk bergskråning som flater ut med en
løsbunn på noe dypere vann. På landsiden avgrenses lokaliteten av berg i dagen
med smale striper med vegetasjon i forsenkningene. På sjøsiden avtar tettheten av
løstliggende kalkalger når en kommer dypere enn ca. 15 meter. Berggrunnen består
av kalkholdige bergarter selv om bergartskjemien som oftest har liten innvirkning
på marin flora og fauna. Naturtypens utbredelse ble av kapasitetsårsaker kun kart-
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lagt til plangrensen i nordøst og i sørvest men det antas at lokaliteten strekker seg
langt i begge retninger.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er Løstliggende kalkalger
med utformingen Vorterugl. Kalkalgene ser her ut til delvis å dannes som fastsittende individer som, etter hvert som de vokser til, løsner og triller ned på løsbunnen nedenfor. Det er også opphopning av løstliggende kalkalger (rhodolitter) på
hyller og i sprekker Bergveggen der mange av de løstliggende kalkalgene «produseres» er derfor innlemmet i lokaliteten. Enkeltforekomster av løstliggende kalkalger
(rhodolitter) finnes spredt i sjøen innenfor det meste av de sjøarealene i planområdet som er grunnere enn ca. 15 - 20 m. Dette gjør at avgrensningene ikke er eksakte
og det forekommer dessuten flekker innenfor lokaliteten hvor tettheten av vorterugl er lav.
Artsmangfold:
Stedvis er kalkalgen vorterugl helt
dominerende.
Tangarten skulpetang Halidrys siliquosa finnes her
og der som løstliggende individer.
En rødalge er også
vanlig forekommende, men denne ble ikke identifisert. Sjøpølsearten brunpølse
Cucumaria frondosa finnes i varierende tetthet i
hele området.
Figur 34. Glatt solstjerne Solaster endeca har en uvanlig stor bestand i
Vanlig forekomlokalitet 12. Her omgitt av kalkalger av arten vorterugl. Videoutsnitt: Ola
Wergeland Krog.
mende bløtdyrarter ellers er korstroll Asterias rubens, vanlig sandskjell Mya arenaria (VU), butt sandsjell Mya truncata, stort knivskjell Ensis arcuatus, kuskjell Arctica islandica, blåskjell Mytilus edulis,
kongsnegl Buccinum undatum. Kråkeboller Echinoida er også vanlig forekommende
arter i området. Spredte funn av sylinderanemone Cerianthus lloydi ble påvist samt
et enslig urskjell Chlamys varia. Glatt solstjerne Solaster endeca (figur 33) er uvanlig
tett forekommende i lokaliteten og flere titalls individer ble observert under kartleggingen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er livskraftig og et ble ikke observert tekniske inngrep, skrot eller annet som kan ha betydning for forekomsten.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Store sjøarealer omkring den kalkrike Horvnesodden,
samt en rekke områder på land, er registrert som viktige naturtyper. Sammen danner de et rikt og viktig landskap for natur- og artsmangfoldet.
Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2015:32

– 51 –

Reguleringsplan Horvnes, Alstahaug. Naturmangfold

Begrunnelse for verdisetting: Verdisetting av denne naturtypen er vanskelig da det
er liten kunnskap om naturtypen. Kriteriet for Svært viktig A er «stor forekomst».
Men hvor stor en stor forekomst? Erfaringsmessig så finnes store arealer med denne naturtypen i nordnorske farvann og basert på størrelse (dette er kun en relativt
smal stripe) vurderes lokaliteten som Lokalt viktig C. En bestand av den sårbare
arten vanlig sandskjell (VU) trekker verdien noe opp, men siden denne arten også er
relativt vanlig forekommende i egnede habitat så blir den endelige verdivurderingen klart lokalt viktig - C.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Unngå utfylling av området samt unngå tiltak som
reduserer vannutskiftningen i området.

5.13

13 – Horvnesodden nordøst
NATURTYPE: Løstliggende kalkalger (I10)
Delnaturtype: Vorterugl (Lithothamnion glaciale) (I 1001)
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395681 7324965
Kilde: Feltarbeid 6-7.7.2015 Ola Wergeland Krog og Jørn Bøhmer Olsen
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Ola Wergeland Krog (Wergeland Krog Naturkart) 20.10.2015, på grunnlag av feltarbeid 6-7. juli 2015. Undersøkelsen ble
gjort i forbindelse med konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Horvnes Del 3 på oppdrag for Alstahaug kommune.
Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Naturbase.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Horvnesodden mellom
Skreingan og Hornet der odden stikker ut i Leirfjorden. Lokaliteten består av tre
langsmale nordøstvendte viker som er delt fra hverandre med lange smale og lave
rygger som består av omtrent nakent berg over vann og som er bevokst med tang
under vann. Naturtypelokaliteten fortsetter også nordøstover utenfor planområdet
mot Helgelandsbrua men det ble av kapasitetsårsaker ikke kartlagt. Det er imidlertid rimelig å anta at forekomsten strekker seg vesenlig lenger ut siden dybdeforholdene er noenlunde de samme i alle fall én kilometer lenger mot nordøst, samt at
naturtypen er avhengig av en viss vannstrøm, som antas å være økende nordøstover.
Innerst i den bredeste bukta grenser lokaliteten i vest mot steinfyllinga til veien som
går ut til Helgelandsbrua. Ellers består avgrensgningen mot land av de langsmale og
intakte kalkbergoddene som strekker seg langut utover, også under vann. Dybden
går fra fjære sjø og ned til ca. 7 m og sjøbunnen består vesentlig av finkornede løsmasser, silt og sand samt rygger med bart fjell. Berggrunnen består av kalkholdige
bergarter, men bergartskjemien har som oftest liten innvirkning på marin flora og
fauna.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er Løstliggende kalkalger
(I 10) av utformingen Vorterugl (I1001). Tettheten av kalkalgene er varierende fra
tette forekomster (figur 34) til mer spredt. Enkeltforekomster av løstliggende kalkalger (rhodolitter) finnes spredt i sjøen innenfor det meste av de sjøarealene i plan-
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området som er grunnere enn ca. 15-20 m. Dette gjør at avgrensningene ikke er
eksakte og det forekommer dessuten flekker innenfor lokaliteten hvor tettheten av
vorterugl er lav. I denne lokaliteten er tettheten generelt lavere enn i de andre registrerte forekomstene rundt Horvneset.
Artsmangfold: Stedvis er
kalkalgen vorterugl dominerende. En annen stedvis dominerende art som finnes
sammen med de løstliggende kalkalgene (rhodolitter) er
tangarten skulpetang Halidrys siliquosa (figur 34) av en
egen form uten de karakteristiske flyteblærene og som
heller ikke utvikler reseptakler (Jan Rueness i e-brev).
En svært stor og synlig art
som også dominerer deler av
området er den sjøpølsearten brunpølse Cucumaria
frondosa. Tettheten av denne øker utover mot dypere
vann innenfor planområdet.

Figur 35. Tettheten av vorterugl varierer mye men selv de
tetteste forekomstene i lokalitet 13 er ikke så tettpakket
som de tetteste forekomstene i lokalitet 15. Algen som
delvis dekker over kalkalgene er skulpetang. Videoutsnitt:
Ola Wergeland Krog.

På de grunneste områdene der det er stein og berg å feste seg til dominerer sukkertare Saccharina latissima og blæretang Fucus vesiculosus. Det er også stor tetthet
av kråkeboller Echinoida. Spredte forekomster av andre bløtdyrarter er blåskjell
Mytilus edulis, kuskjell Arctica islandica samt rødlistearten vanlig sandskjell Mya
arenaria. Arten er rødlistet som sårbar (VU). Ellers er tettheten av kråkeboller
Echinoida stedvis ganske stor. Generelt er området mindre artsrikt enn de to andre
forekomstene av naturtypen Løstliggende kalkalger.
Bruk, tilstand og påvirkning: Avgrensningen av lokaliteten mot veien i vest består av
ei steinfylling under veien til Helgelandsbrua. Det er sannsynlig at denne steinfyllinga har reduserte arealet av løstliggende kalkalger noe siden denne naturtypen er
påvist på begge sider av veifyllinga, samt at vannutskiftningen trolig har gått en del
ned. Ellers ble det påvist spredte sprengstein, trolig fra veibyggingen. Det er usikkert om veianlegget som ble bygget på slutten av 1980-tallet har redusert vannstrømingen slik at kalkalge forekomsten er noe mindre livskraftig, men pga. stor
tidevannsforskjell så antas det at naturtypen vil klare seg bra.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Store sjøarealer omkring den kalkrike Horvnesodden,
samt områder på land, er registrert som viktige naturtyper. Sammen danner de et
rikt og viktig landskap for natur- og artsmangfoldet.
Begrunnelse for verdisetting: Verdisetting av denne naturtypen er vanskelig da det
er liten kunnskap om naturtypen. Kriteriet for Svært viktig A er «stor forekomst».
Men hvor stor en stor forekomst? Erfaringsmessig så finnes det store arealer med
denne naturtypen i nordnorske farvann og basert på størrelse vurderes lokaliteten
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som ikke stor nok til å bli vurdert som en stor forekomst. Videre er forekomsten
mer spredt og kalkalgene mer flekkvis fordelt enn f.eks. i lokalitet 15. Spredte funn
av den sårbare arten vanlig sandskjell (VU) trekker verdien opp, men siden denne
arten også er relativt vanlig forekommende i egnede habitat så blir den endelige
verdivurderingen en svak Viktig - B.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Unngå utfylling av området samt unngå tiltak som
reduserer vannutskiftningen i området.

Figur 36. Smale bergrygger deler lokalitet 13 i 3 hoveddeler. Oppe til venstre skimtes Helgelandsbrua – av mange betraktet som Norges fineste bru. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: Ola Wergeland Krog.

5.14

14 – Øyvågen
NATURTYPE: Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)
Delnaturtype: Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang på stein. Noen steder heter dette
”makkfjære” (I0802)
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C
UTM-referanse (33W): 395310 7324675
Kilde: Feltarbeid 6-7.7.2015 Ola Wergeland Krog og Jørn Bøhmer Olsen
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Ola Wergeland Krog (Wergeland Krog Naturkart) 20.10.2015, på grunnlag av feltarbeid 6-7. juli 2015. Undersøkelsen ble
gjort i forbindelse med konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindel-
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se med områderegulering for Horvnes Del 3 på oppdrag for Alstahaug kommune.
Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Naturbase.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er ei lang, smal og grunn bukt som ligger
på nordvestsiden av Horvnesodden og strekker seg fra innerst i vika, rett over haugen for Kålvika til vegfyllinga der vegen forlater Horvneset nordover. Lokaliteten er
grunn og trang i innløpet, har et dypere parti ned til ca. 2-3 m på fjære sjø og ender
i ei langgrunne med fast mudderbunn, sand, skjellsand og spredte steiner. På landsiden avgrenses lokaliteten av berg i dagen med striper med vegetasjon i forsenkningene. Geologien i bergveggene omkring er stedvis spektakulær (se figur 36) med
fint foldede kalkholdige bergarter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er Bløtbunnsområder i
strandsonen av delnaturtypen makkfjære. På de spredte steinene i makkfjæra dominerer blæretang og grisetang. Øverst i fjæresonen på bergveggene som omgir
lokaliteten dominerer sauetang. Fjæremark Arenicola finnes over hele mudderflata.
Artsmangfold: Den rødlistede muslingen vanlig sandskjell Mya arenaria (VU) finnes
spredt over størstedelen av lokaliteten. Vanlige arter ellers er butt sandskjell Mya
truncata, hjerteskjell Cerastoderma edule og strandsnegl Littorina.
Bruk, tilstand og påvirkning: Veifyllinga til den nye veien har skåret over lokaliteten
ca. 2/3 fra utløpet. En ny åpning ble anlagt, rett nordover og åpningen er nå noe
trangere, men pga. stor tidevanssforskjell så er vannutskiftingen fortsatt god. Noen
båter samt ei flytebrygge ligger fortøyd med moringer og landfeste. Det ligger også
et gammelt båtvrak lenger inne i fjæresonen. Bare spantene stikker opp og er helt
begrodd med tang. Antallet båter og båtvraket antas å ikke ha nevneverdig negativ
innvirkning på naturmangfoldet i vågen.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Store sjøarealer omkring den kalkrike Horvnesodden,
samt en rekke områder på land, er registrert som viktige naturtyper. Sammen danner de et rikt og viktig landskap for natur- og artsmangfoldet.
Begrunnelse for verdisetting: Verdisetting av denne naturtypen er vanligvis basert
på størrelse og for å bli vurdert som Viktig skal lokaliteten være over 200 daa. Denne er på kun 13 daa. Bestanden av rødlistearten vanlig sandskjell (VU) trekker verdien opp. Totalt vurderes derfor lokaliteten som Lokalt viktig C.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Unngå enhver utfylling som reduserer vannutskiftingen i området. Antall båter som ligger fast bør heller ikke økes.
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Figur 37. Spektakulær geologi med sauetang, spiraltang og grisetang. Foto: Ola Wergeland Krog.

Figur 38. Makkfjære dominerer lokalitet 14 Øyvågen. Bildet er tatt mot øst. Foto: Ola Wergeland
Krog.
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5.15

15 – Horvnesodden nord
NATURTYPE: Løstliggende kalkalger (I10)
Delnaturtype: Vorterugl (Lithothamnion glaciale) (I 1001)
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (33W): 395155 7324889
Kilde: Feltarbeid 6-7.7.2015 Ola Wergeland Krog og Jørn Bøhmer Olsen
Områdebeskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Ola Wergeland Krog (Wergeland Krog Naturkart) 20.10.2015, på grunnlag av feltarbeid 6-7. juli 2015. Undersøkelsen ble
gjort i forbindelse med konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Horvnes Del 3 på oppdrag for Alstahaug kommune.
Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Naturbase.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av Horvnesodden
mellom Karibroka (småbåthavna) og Skreingan på sørsiden av Leirfjorden. Lokaliteten består av ei relativt beskyttet vik samt et grunnområde utenfor som også fortsetter nordøstover mot Helgelandsbrua. Lokalitetens vestre og nordvestre avgrensning stopper ved plangrensa men utbredelsen nordøstover ble av kapasitetsårsaker
ikke kartlagt da det antas at den her strekker seg helt opp til Helgelandsbrua. På
landsiden er lokaliteten omgitt av berg samt utfyllinger med sprengstein ved veien
og ved moloen rundt småbåthavna. Dybden går fra fjære sjø og ned til ca. 10 m og
sjøbunnen består vesentlig av silt, sand, skjellsand, samt noe bart fjell. Berggrunnen
består av kalkholdige bergarter, men bergartskjemien har som oftest liten innvirkning på marin flora og fauna.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er Løstliggende kalkalger
(I10) av utformingen Vorterugl (I1001). Tettheten av kalkalgene er varierende fra
svært tett pakket og tidvis lagvis på hverandre (figur 38) til noe mer spredt. Enkeltforekomster av løstliggende kalkalger (rhodolitter) finnes spredt i sjøen innenfor
det meste av de sjøarealene i planområdet som er grunnere enn ca.
15 - 20 m. Dette gjør at avgrensningene ikke er eksakte og det forekommer dessuten flekker innenfor lokaliteten hvor tettheten av
vorterugl er lav. Forekomst av
skulpetang Halidrys siliquosa flere
steder og først og fremst som en
løstliggende form uten skulper.
Artsmangfold: Stedvis er kalkalgen
vorterugl helt dominerende. En
Figur 39. Tettheten av vorterugl varierer fra tettsvært stor og synlig art som finnes i
pakket og flere lag slik som her til mer glissent.
varierende tetthet i hele området
Filmutsnitt: Ola Wergeland Krog.
er den store sjøpølsearten brunpølse Cucumaria frondosa (se video her). Vanlig forekommende bløtdyrarter er blåskjell Mytilus edulis, butt sandskjell Mya truncata samt rødlistearten vanlig sandskjell Mya arenaria. Arten er rødlistet som sårbar (VU). Ellers er korstroll Asterias
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rubens, glatt solstjerne Solaster endeca, stort knivskjell Ensis arcuatus, kuskjell Arctica islandica, svartstjerne Ophiocomina nigra, sylinderanemone Cerianthus lloydi
samt kråkeboller Echinoida også vanlig forekommende arter i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Avgrensningen av lokaliteten i sørøst består av ei steinfylling under veien til Helgelandsbrua. Det er sannsynlig at denne steinfyllinga reduserte arealet av løstliggende kalkalger. Ellers ble det påvist noe skrot, flasker etc. i
området, men ikke mer enn hva som kan anses som vanlig i sjøområder i områder
der det foregår menneskelig aktivitet. Det er usikkert om veianlegget som ble bygget på slutten av 1980-tallet har redusert vannstrømingen slik at kalkalgeforekomsten er noe mindre livskraftig, men pga. stor tidevannsforskjell så antas det at naturtypen vil klare seg bra.
Fremmede arter: Ingen observert på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Store sjøarealer omkring den kalkrike Horvnesodden,
samt områder på land, er registrert som viktige naturtyper. Sammen danner de et
rikt og viktig landskap for natur- og artsmangfoldet.

Figur 40. Naturtypen fotografert fra innløpet av lokalitet 14 – Øyvågen. Foto: Ola Wergeland Krog.

Begrunnelse for verdisetting: Verdisetting av denne naturtypen er vanskelig da det
er liten kunnskap om naturtypen. Kriteriet for Svært viktig A er «stor forekomst».
Men hvor stor en stor forekomst? Erfaringsmessig finnes det store arealer med
denne naturtypen i nordnorske farvann og basert på størrelse vurderes lokaliteten
som ikke stor nok til å bli vurdert som en stor forekomst og har derfor blitt vurdert
som Viktig B. svært tette forekomster, gjerne flere lag på hverandre, samt en bestand av den sårbare arten vanlig sandskjell (VU) trekker verdien opp, men siden
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denne arten også er relativt vanlig forekommende i egnede habitat så blir den endelige verdivurderingen vurdert som klart Viktig - B.
Forslag til skjøtsel og hensyn: Unngå utfylling av området samt unngå tiltak som
reduserer vannutskiftningen i området.
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6

Vurdering av omfang
(påvirkning) og konsekvens

6.1

Alternativ 0
Alternativet innebærer i hovedtrekk en antatt videreføring av dagens utviklingstrekk. Dette innebærer trolig fortsatt langsom gjengroing av heilandskapet med
skog og kratt, og enkelte små og begrensede lokale fysiske inngrep.
Omfang
Alternativ 0 innebærer lite/intet omfang. Vurderingen støtter seg til følgende kriterier.
–
–
–

6.2

Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige biologiske/ landskapsøkologiske
sammenhenger.
Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller
deres vekst- og levevilkår.
Tiltaket vil stort sett ikke endre geologiske forekomster og elementer

Utbyggingsalternativet
NB! Siden det pågikk utfyllinger både på land og i sjø innenfor planområdet i 2015
(inkludert i verdifulle naturtypelokaliteter), er det vanskelig å få en ryddig og korrekt framstilling av både verdier, omfang og konsekvenser av aktuell utbygging.
Da det i forkant av vår rapportering ikke forelå noe konkret forslag til ny reguleringsplan for området, vil vurderingene her nødvendigvis bli vage og generelle, og
det er i første rekke sårbarheten til verdifulle miljøer som er utredet, mens omfang
og konsekvensgradering blir svært grov og forenklet.
Som det kommer fram av kapittel 5 er tettheten av verdifulle naturmiljøer, særlig i
sjøen og på ytre, østre deler av planområdet på landjorda, høy til svært høy, og
verdien til planområdet samlet sett er betegnet som stor.
-

-

-

Generelt er fysiske inngrep, i form av nedbygging, utfyllinger og masseforflytninger negative for alle påviste naturtypelokaliteter, og vil vanligvis ødelegge naturverdiene totalt innenfor direkte berørt areal.
Forurensning, både i form av tilsig av slam og næringsstoffer, samt giftig
materiale, utgjør i tillegg en relevant trussel særlig mot vannmiljøene, enten det er snakk om ferskvann, brakkvann eller saltvann. Også for naturtyper på landjorda kan dette utgjøre en trussel, men da vanligvis for små
areal i kantsoner mot sterkt påvirkede miljøer. Påvekst av trådalger på tare
og ålegras er et tegn på forhøyet næringsnivå i havet og medfører redusert
artsmangfold.
Gjengroing og reduserte muligheter for å ta opp igjen tradisjonell hevd av
kulturbetingede miljøer utgjør derimot en alvorlig trussel mot omtrent alle
naturtypene på landjorda innenfor planområdet. Naturverdiene her er til
dels i avgjørende grad avhengig av beite og kanskje også slått, rydding av
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-

trær og busker og brenning av lynghei. De forringes gradvis (men på grunnlendt mark langsomt) når denne hevden opphører og miljøene gror igjen
med høye urter, gress og etter hvert også busker, kratt og trær.
Fragmentering og barrierer utgjør også en viktig, men mer vanskelig kvantifiserbar og observerbar trussel mot mange av de påviste naturmiljøene. I
sjøen har byggingen av Helgelandsbrua med tilførselsveier medført reduksjon av gjennomstrømningen. Løstliggende kalkalger, som er påvist over
store deler av planområdet, finnes bare der det er god vanngjennomstrømning. Ytterligere tiltak som reduserer strømningsforholdene vil derfor være
en trussel for denne naturtypen. På landjorda vil veger og andre fysiske
inngrep dels hindre mobile arter, som fugl og pattedyr, i å forflytte seg mellom lokalitetene, samt at flere av disse kan være direkte avhengig av ganske
store, sammenhengende homogene miljøer for å gjennomføre forplantning. For mindre mobile arter, som mange karplanter, utgjør reduserte muligheter for å spre frø mellom lokalitetene og dermed opprettholde en naturlig bestandsdynamikk en utfordring når avstanden mellom egnede leveområder øker. For alle arter innebærer redusert egnet leveareal at også bestandene blir redusert, og særlig for arter som allerede har små og/eller
fragmenterte lokale bestander, øker da faren for lokal utdøing.

Generelt vil utfyllinger i sjø innenfor det meste av området forringe naturmangoldet og gi klart negative konsekvenser. Først og fremst i form av tapt areal men også
i form av redusert vanngjennomstrømning og mulig økt utslipp av næringsstoffer i
vannet.
På landjorda viser figur 21 at det er midtre og ytre (østre) deler av planområdet
som har naturverdiene, og det er funnet lite verdier i indre, vestre deler. En nedbygging av de gjengroende engene rett på sør- og sørvestsiden av etablert industriområde på Nordneset vil bare ha små negative konsekvenser for naturmangfoldet.
En forutsetning da er at en sparer en randsone mot bukta i øst, på nordsiden av
Horvnes marina. Nedbygging av de skogkledte ryggene mellom disse engene og
fylkesveg 17 vil ha klarere negative konsekvenser, siden det er snakk om til dels
kalkrike miljøer uten tidligere fysiske inngrep av særlig omfang, Disse kan utvikle
seg til verdifulle kalkskoger på lang sikt, eller restaureres til verdifulle kulturmarksmiljøer. Siden ingen spesielt verdifulle miljøer ble påvist her, så kan likevel ikke konfliktnivået betegnes som spesielt høyt.
Hvis en derimot nærmer seg arealene rundt og utenfor Horvnes marina og på sørsiden av fylkesveg 17, så øker konfliktnivået raskt og betydelig. Noen av de mest verdifulle lokalitetene ligger i indre, vestre deler av området her, samtidig som eventuelle isolerte utbygginger på østsiden av disse (eksempelvis i og rundt de allerede
ødelagte arealene ute på Horvneset) vil gi klare, negative tilleggskonsekvenser ut
over de reine arealbeslagene i form av økt fragmentering (og kanskje fare for forurensninger).
Som følge av høye naturverdier kan omfanget bli stort negativt hvis omfattende
nedbygging og store inngrep planlegges og gjennomføres, med tilhørende store til
meget store negative konsekvenser.
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7

Avbøtende tiltak

7.1

Alternativ 0
- Gjeninnføring av beitende husdyr i hele eller deler av området vil være det beste
og viktigste avbøtende tiltaket. Siden det er snakk om kalkrike enger med bl.a.
en del orkidéer her så vurderes sauebeite som ikke optimalt, og helsesongbeite
av sau (dvs hele sommersesongen) må antagelig sies å være direkte skadelig for
mye av artsmangfoldet i deler av området. Mer periodevis beite av sau ut på
sommeren og høsten er da bedre. Det beste vil nok likevel være å bruke storfe,
med ammekyr av kjøttfe eller ungdyr. Og da eventuelt i kombinasjon med litt
sau eller hest.
- Fjerning av oppslag av trær og busker er også en fordel, men da helst i kombinasjon med beiting. En bør likevel være restriktiv med å ta vekk tindved, selv om
fjerning av mindre forekomster ikke vurderes å være i særlig konflikt med naturverdiene.
- Alle fremmede arter bør bekjempes aktivt og fjernes permanent. I praksis gjelder dette ikke minst hagelupiner inntil og i nærområdet til fylkesveg 17, samt alle forekomster av bergfuru og sitkagran ved Horvnes marina.

Figur 41 Område på sørsiden av fylkesveg 17 ute på Horvnesodden der det pågikk utfyling av løsmasser under feltarbeidet i 2015. Dette går direkte på bekostning av verdifulle naturmiljøer og er i klar
konflikt med eventuelle målsettinger om en bærekraftig, miljøvennlig arealforvaltning i Alstahaug
kommune. Foto: Geir Gaarder

- All fortsatt dumping av løsmasser/avfall ute på Horvnesodden er selvsagt klart
skadelig for naturverdiene og bør opphøre. I stedet bør en heller ta vekk noe av
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det som er dumpet her for på sikt å kunne få tilbake noe av det opprinnelige,
verdifulle artsmangfoldet.
- Vedvarende økning i næringstilførselen i sjøen vil føre til økt vekst av trådalger
på tang og tare samt i ålegrasenga. Det er usikkert hvordan de frittliggende kalkalgene (rhodolittene) vil reagere på økt næringsinnhold i sjøen.

7.2

Utbyggingsalternativet
Alle tiltak som er nevnt under alternativ 0 er også relevante for utbyggingsalternativet, og i praksis gir rådene der de fleste viktige føringene for hvordan en skal unngå
eller redusere konflikter ved eventuell utbygging. I tillegg gir omtalen av omfang og
konsekvenser av utbyggingen klare signaler om hva som kan redusere konfliktgraden og skadene på naturmiljøet.
Viktige punkt i tillegg til det som er nevnt for 0-alternativet er følgende;
-

Begrense mest mulig av utbyggingen til de vestligste delene av planområdet
Midlertidige massedeponier bør ikke opprettes utenfor areal som siden skal
bygges ned
Heller ikke riggområder eller annen midlertidig bruk av areal som siden ikke
skal bygges ned bør tillates

De store naturverdiene og det høye konfliktpotensialet tilsier at hvis en realiserer
utbygginger som går ut over de indre, gjengroende engene nær Nordneset, så bør
det her utarbeides et særskilt miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dels vil det da være
relevant å studere effekten av avbøtende og kompenserende tiltak som gjennomføres, eksempelvis restaurering av gjengroende kulturmarker og forsøk på å beskytte
sårbare sjøareal. Samtidig er det viktig å kontrollere forurensningsfaren, særlig i
sjøraealene. Påvekst av trådalger på tang og tare er en god indikator her. Til sist må
virkninger på gjennomstrømning i saltvannssystemene, effekter av fragmentering
på artsmangfoldet på landjorda, forstyrrelser av fuglelivet og spredning av fremmede arter overvåkes.
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8

Samlet vurdering av virkninger
på naturverdiene

8.1

Verneområder
Ingen verneområder blir berørt av tiltaket.

8.2

Naturtyper
Kalksjø, en av de fem naturtypene som er angitt i forskrift om utvalgte naturtyper
etter naturmangfoldloven (fastsatt ved kongelig resolusjon av 12. mai 2011) antas å
være representert innenfor planområdet. Lokaliteten er liten og selv små, tilfeldige
inngrep i nærområdet kan ødelegge forekomsten. Naturtypen er samtidig rødlistet
som sterkt truet.
Flere rødlistede naturtypelokaliteter forekommer og kan bli negativt påvirket av en
utbygging. Små fragment av strandeng (NT) forekommer enkelte steder, men ikke
av en slik størrelse at egne naturtypelokaliteter er skilt ut, eller av en slik verdi at
disse har særlig betydning for lokalitetenes verdi samlet sett. Små areal med rik
myrkantmark i låglandet (EN) ble påvist innenfor lokalitet 2 – Horvnesodden sør.
Kulturmarkseng (VU) forekommer i mange av de avgrensede naturtypelokalitetene
på landjorda og utgjør viktigste naturverdi innenfor flere av disse. Det er trolig små
rester av kystlynghei (EN) og/eller boreal hei (DD) innenfor enkelte av de påviste
naturtypene ute på Horvneset, uten at dette utgjør særlig viktige kvaliteter for lokalitetene.
Bortsett fra de vestligste delene av planområdet på landjorda, så er store deler av
planområdet avgrenset som en eller annen form for verdifulle naturtyper.
Hvordan og i hvor stort omfang en planlagt utbygging vil påvirke forekomsten av
utvalgte, rødlistede eller andre forvaltningsprioriterte naturtyper i området avhenger i sterk grad av hvor og hvor mye areal som er planlagt nedbygd. Siden konkrete oversikter over dette mangler hittil, er det vanskelig å gi noen samlet vurdering
her.

8.3

Arter
Prioriterte arter: Ingen kjente forekomster av prioriterte arter blir berørt av tiltaket.
Truede arter: I alt 10 rødlistede arter er så langt kjent i planområdet og tre av disse
har status som truet (sårbare), de andre har status nær truet (NT). Sårbare arter er
sandskjell, vipe og oter. Det er samtidig et betydelig potensial for flere rødlistearter,
også truede arter, kanskje særlig blant beitemarksopp. De fleste forekomstene ligger innenfor avgrensede naturtypelokaliteter, men for virveldyr må en også regne
med at flere arter kan oppholde seg også en del andre steder i planområdet, kanskje også gjennomføre forplantning utenfor naturtypelokalitetene. Som for natur-
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typelokalitetene er virkningene helt avhengig av hvor og hvor mye areal som er
planlagt nedbygd.
Fredede arter: Det er innenfor undersøkelsesområdet ikke dokumentert leveområde for noen fredete arter blant planter eller virvelløse dyr.
Fremmede arter: Et par fremmede arter ble funnet innenfor undersøkelsesområdet. Tiltaket kan medføre ytterligere spredning av enkelte av disse, samt at det kan
komme flere fremmede, svartelistede arter inn.

8.4

Vannmiljø
Ferskvannsmiljøer av betydning forekommer ikke i området.

8.5

Økologiske funksjoner og prosesser
For arealkrevende arter som oter og sjøfugl er det nødvendig å bevare et sett med
litt ulike miljøer for at de skal kunne opprettholde levedyktige forekomster i området. De trenger til dels noe ulike områder i løpet av året, og dels søker de føde i
enkelte områder, bruker andre til hvile og atter andre til forplantning. Utbygging
kan ramme flere av disse funksjonene og dermed redusere områdets kvalitet for
artene i sterkere grad enn det de enkelte inngrepene skulle tilsi isolert sett. Det er
likevel ikke kjent spesielt sårbare funksjoner eller kjerneområder som skiller seg
sterkt ut i området.
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9

Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven
Her vurderes §§ 8-10, mens §11 om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren, samt §12 om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder overlates til vegvesenet selv å besvare.

9.1

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”
Utredningen har vært basert på standard metodikk for verdisetting og konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters forekomst i området, utbredelsen til ulike naturtyper og tilstanden til naturtyper er beskrevet. Det har særlig vært lagt vekt på forekomst av rødlistede arter og verdifulle naturtyper, med
grunnlag i nasjonale oversikter over slike. Feltarbeidet har vært begrenset til 4 dager i juli måned, mens innsamling av eksisterende informasjon i hovedsak har konsentrert seg til gjennomgang av kjente, nasjonale databaser og litteratur samt enkelte personlige kontakter for å få opplysninger om viltet. Det foreligger litt usikkerhet knyttet til området sin betydning for fuglelivet, inkludert hekkende fugl. Det
er også et potensial for krevende og rødlistede sopp (primært beitemarksopp) i
området, men dette har i større grad latt seg inkludere i verdi- og konsekvensvurderingene.
Mangel på konkrete utbyggingsplaner gjør likevel at kunnskapsgrunnlaget på nåværende tidspunkt ikke er oppfylt for å kunne utføre en samlet konskevensutredning.

9.2

§ 9 Føre-var prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”.
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom datainnsamlingen og feltarbeidet foretatt i 2015,
vurderes som ganske godt. Det er gjennomgående lav usikkerhet knyttet til verdivurderingen. Det viktigste unntaket fra dette er vurderinger av området sin betydning for fuglelivet, som vurderes som noe mangelfull, og der det derfor i noen grad
er brukt føre-var-prinsippet ved vurdering av verdier og konflikter.
Usikkerhet i registering: Tidspunktet på året var for tidlig til å fange opp soppfungaen godt. Også faunaen ble ufullstendig undersøkt under eget feltarbeid, inkludert
hekkende fugl. For flora og naturtyper vurderes dekningen som god.
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Usikkerhet i verdivurderinger: Siden kunnskapen om fuglelivet er noe tynn, så foreligger det der en begrenset mulighet for at enkelte verdier til området er oversett,
men ikke minst at verdien til deler av området kan være undervurdert. Dette gjelder nok særlig holmer, skjær og gruntvannsområder, og deres verdi for fuglelivet til
næringssøk og som hvileplasser. Her er derfor føre-var-prinsippet trukket noe inn.
Kunnskapsmangel knyttet til beitemarksopp er derimot i noen grad trukket direkte
inn i verdivurderingene til enkelte lokaliteter, og dermed innarbeidet i samlede verdivurderinger. Men, også der er det enkelte steder behov for å sette opp verdien
litt som følge av usikkerhet.
Usikkerhet i vurdering av sårbarhet og omfang: Siden det mangler detaljerte, oppdaterte utbyggingsplaner blir graden av usikkerhet på dette punktet høy, og en må
forholde seg til føre-var-prinsippet i denne rapporten. Det innebærer her at vår
konklusjon er at det foreligger en risiko for alvorlig og irreversibel skade på mangfoldet.

9.3

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for”.
Ved vurdering av samlet belastning anses det her på landjorda som særlig viktig å se
på forekomstene av kystnær kalkrik naturbeitemark, i mosaikk med åpen grunnlendt kalkmark, kalkberg og kalkrik hei. I tillegg kommer skjærgårdspreget med
overganger mellom land og sjø og tilhørende mosaikk av holmer, skjær, odder, bukter og gruntvannsområder. I sjø er det forekomstene av frittliggende kalkalger (Vorteruglområder), ålegrasenger samt bløtbunnsområder i strandsonen som bør vurderes. Med unntak for rødlisteartene tindved, skredarve og vanlig sandskjell faller
de andre rødisteartene inn under vurderingen av samlet belastning for de registrerte naturtypelokalitetene.
Ved vurdering av eksistrende og planlagt inngrepssituasjon for disse miljøene er det
for samlet belastning naturlig å trekke inn den nylig utførte konsekvensutredningen
for Strendene nord (Thorvaldsen & Bär 2014), samt tidligere utbygginger rundt
Nordneset og mot Sandnessjøen sentrum. Sett i sammenheng innebærer disse utbyggingene at relativt store arealer med gruntvannsområder og kalkrike enger og
strandnære berg i denne delen av kommunen blir nedbygd eller vesentlig påvirket
av inngrep/aktiviteter i nyere tid, og at forholdsvis lite slike arealer her blir tilbake.
En omfattende utbygging på Horvnes vil bety at en får en stor til meget stor samlet
belastning på slike miljøer i dette området.
Sett i en noe større sammenheng er det derimot sannsynlig at tilsvarende miljøer
finnes andre steder i distriktet, og til dels både dekker større areal og inneholder
høyere naturverdier. Det gjelder både i Dønna kommune i nordvest, samt i sørvestre deler av Alstahaug og nabokommunen Herøy. Også lenger nord har en flere
grunne skjærgårdsområder med kalkrik berggrunn, som rundt Sleneset i Lurøy
kommune. I et slikt regionalt perspektiv vil disse nedbyggingene rundt Sandnessjøen trolig sies å være merkbare og øke den samlede belastningen på flere naturtyper og arter, men ikke i noen stor, vesentlig grad.
På et nasjonalt og internasjonalt nivå, så blir slike natur- og landskapsmiljøer derimot mer sjeldne igjen, og det er bare noen få andre steder i Norge at en har noe
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sammenlignbart (kanskje særlig i Bodø/Gildeskålsområdet, men også mindre areal
lengst nord i Trøndelag, dels lenger sør og dels i Troms/Finnmark).
Kort oppsummert vurderes altså den samlede belastningen for denne typen kalkrike strandnære miljøer samt skjærgårdspreget landskap å være høy til svært høy på
lokalt nivå, stor på kommunalt nivå, middels til liten på fylkesnivå og middels på
nasjonalt nivå.
På artsnivå er det helt nødvendig å vurdere tindved. Arten har sitt tyngdepunkt ved
Trondheimsfjorden og ute på Fosen, og en del forekomster i BodøGildeskålsområdet, samt ei lita lokalitetsgruppe nettopp her rundt Sandnessjøen og
i et nærliggende område ute på Dønna, men ellers er lokalitetene gjerne svært
spredt og små (i tillegg kommer en del forekomster i Sør-Norge som følge av spredning fra hager mv). Sammen med den nærliggende aktuelle nedbyggingen av tindvedforekomster på Strendene nord vil en større utbygging på Horvneset innebære
en stor samlet belastning for arten på regionalt nivå. Siden tindved både er en konkurransesvak og langtlevende art, der det er grunn til å anta at mange forekomster
rundt både Bodø, Trondheimsfjorden og på Fosen er i rask eller langsom tilbakegang som følge av langt fremskreden gjengroing av kulturmark og/eller nedbygging/vassdragsregulering, så virker det også sannsynlig at en ved neste rødlistevurdering må ta en kritisk vurdering av om slike planer som på Horvneset bør tilsi at
arten plasseres på den norske rødlista for arter. Kanskje burde arten allerede nå
vært på lista.
Sistnevnte problemstilling virker mindre relevant for skredarven, men arten er såpass lokal og sparsom i denne regionen at selv mindre inngrep som rammer enkelte
forekomster av arten kan utgjøre en relevant trussel og en klar belastning for artens
overlevelse i et regionalt perspektiv. På nasjonalt nivå er det derimot helst andre
faktorer som kan true arten, som klimaendringer, og hittil virker det ikke spesielt
sannsynlig at den vil havne på noen rødliste.
Kunnskapsnivået for naturtypen Løstliggende kalkalger er generelt lavt, både når
det gjelder utbredelse, verdisetting og trusselnivå. Naturtypen er svært viktig for en
rekke både planter og dyr og de viktigste truslene her i landet antas først og fremst
å være endrede strømforhold og forurensing. I land som Irland og Frankrike graves
det også opp mye løstliggende kalkalger (maerl) som knuses og brukes til kalking.
Forekomsten av denne naturtypen i planområdet er relativt stor og dekker omkring
halvparten av arealet av sjøbunn og enda større andel av sjøbunn med egnede dybdeforhold. Forekomstene fortsetter dessuten videre utenfor planområdet. Basert
på vår erfaring er forekomster av løstliggende kalkalger relativt vanlige i NordNorge og det finnes stedvis svært store arelaer med denne naturtypen. Kunnskapsnivået om utbredelse og trusler av løstliggende kalkalger er imidlertid for lavt
til å kunne vurdere samlet belastning for naturtypen.
Det ble påvist en liten forekomst av ålegraseng i en liten beskyttet bukt på sørsiden
av Hornet. Ålegras er svært viktig leveområde for en rekke arter samt et meget viktig oppvekstområde for fiskeyngel. Fysiske inngrep slik som utfyllinger i strandsonen, mudring og drenering er i tillegg til eutrofiering de viktigste truslene. Naturtypen er truet internasjonalt og f.eks. på den svenske vestkysten er det beregnet at
arealnedgangen på noen tiår har vært omkring 60 %. Den nasjonale kartleggingen
av naturtyper har påvist lite ålegrasenger i Nord-Norge og kunnskapsnivået er for
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lavt til å si noe sikkert om utviklingstrender og dermed også om samlet belastning.
Denne lille forekomsten er gitt relativt høy verdi (B), delvis basert på en god bestand av rødlistearten vanlig sandskjell (VU) i lokaliteten, og delvis fordi slike små
bestander er svært viktige når det gjelder både frøspredning og overlevelsessikkerhet. Ålegras har tidligere vært utsatt for sykdom og i 1930-årene ble den europeiske
bestanden av ålegras rammet av sykdommen «the wasting desease» som reduserte
bestanden med omkring 90 %. Mange steder har arten ikke kommet tilbake. I et
slikt perspektiv er små isolerte bestander spesielt viktige.
Den registrerte forekomsten av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen er
svært liten og prioriteringen er gjort pga. funn av rødlistearten vanlig sandskjell
(VU). Likevel gis forekomsten kun lokal verdi da dette er en svært liten lokalitet i
nasjonal og regional sammenheng og er arealmessig svært lite betydelig. Siden kartleggingen av marine naturtyper også er svært mangelfull for regionen så er vurdering av samlet belastning vanskelig, men med et så lite areal så vil en utbygging av
denne forekomsten kun ha lokal betydning.
Rødlistearten vanlig sandskjell (VU) er vurdert som sårbar. Arten er påvist med gode
bestander på egnet substrat i de prioriterte naturtypene samt noe utenfor. Arten er
utbredt langs hele norskekysten og er relativt vanlig på egnede lokaliteter som ofte
sammenfaller med naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen. Denne naturtypen er meget utsatt for inngrep som oppmudring, hindring av vanngjennomstrømningen ved bygging av moloer ol. samt utfyllinger. Arten er vurdert som sårbar pga.
habitatreduksjon og samlet belastning vurderes dermed som stor nasjonalt og siden
kunnskapsnivået er relativt lavt i nord vurderes den som usikker regionalt. Lokalt er
det bare på de noe beskyttede arealene med løsbunn som arten finnes og samlet
belastning lokalt vurderes som middels.
Oppsummert vurderes altså den samlede belastningen for naturtypen løsliggende
kalkalger til å være svært usikker nasjonalt og regionalt mens den lokalt er relativt
stor (avhengig av hvor omfattende utbyggingen blir) siden den er registrert på over
halvparten av sjøarealet i planområdet. Samlet belastning for ålegras er stor nasjonalt, usikker regionalt og antatt stor lokalt siden kunnskapsnivået om utbredelsen
er lav. Samlet belastning for rødlistearten vanlig sandskjell vurderes som stor nasjnalt, usikker regionalt og middels lokalt. Vurderingene er avhengig av utbyggingsgrad og omfang av tiltaket.
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Figur 42. Vanlig bloddråpesvermer på brudespore. Flere bloddråpesvermere ble observert i området,
men det er nok helst bare denne arten som forekommer her. Flere av våre bloddråpesvermere tilhører noen av våre mest truede insektarter. Årsaken er at de er knyttet til blomsterrike engsamfunn og
har gått tilbake i takt med at slike har forsvunnet. Langs deler av norskekysten klarer likevel denne
arten seg ennå ganske godt, selv om vi også må regne med at denne arten er i noe tilbakegang og
helst har forsvunnet fra mange områder i nyere tid. Gjengroing og nedbygging av leveområdene, samt
økende fragmentering av gjenværende miljøer utgjør sentrale trusler mot både denne arten og andre
planter og insekter knyttet til slike miljøer. Foto: Geir Gaarder
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Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i
1988. Firmaets hovedformål er å tilby
miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsområdet omfatter blant annet:

•

Kartlegging av biologisk mangfold

•

Konsekvensanalyser for ulike tema,
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•
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