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Referat:
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Nordplan – avd. Nordfjord, gjennomført en
kartlegging av naturmangfoldet samt en utredning av konsekvensene av et tiltak vest for Loen
Skylift i Lobukta, Stryn kommune, Sogn og Fjordane.
Oppdraget besto av en kartlegging og konsekvensutredning av et tiltak som omfatter
etablering av en molo samt en strandpromenade fra Fjordstasjonen til Loen Skylift og vest til
den planlagte moloen.
Det ble ikke påvist prioriterte naturtyper i områder, men det ble påvist et leveområde for den
rødlistede arten vanlig sandskjell Mya arenaria (VU), samt at området ble vurdert til å ha noe
verdi som funksjonsområde for sjøørret. Det ble dessuten påvist flere forekomster av tre
fremmede arter i kategorien Svært høy risiko (SE). Spesielt forekomsten av SE-arten
parkslirekne anses som en stor trussel mot naturmangfoldet både i- og kanskje særlig i
arealene utenfor planområdet.
Ved en vurdering av de samlede positive og negative konsekvensene for naturforholdene i
planområdet og i tilgrensende arealer, samt konsekvensgrad for de tre avgrensede
delområdene, vurderes samlet konsekvens av tiltaket (Alt. 1) som ubetydelig til noe negativ
konsekvens.
Det ble foreslått avbøtende tiltaket å benytte siltgardin ved utfylling av moloen.
Kompenserende tiltak omhandlet fjerning av fremmede arter med fokus på den aggressive
arten parkslirekne, som ble påvist både innenfor og utenfor planområdet.
Usikkerhet ved registreringer, verdisetting, påvirkning og konsekvens ble vurdert og det
samlede tiltaket ble vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-10.
Emneord:
Loen Skylift
Konsekvensutredning
Naturmangfold
Fremmede arter
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Wergeland Krog Naturkart

Loen vest – Solvik. Konsekvensutredning tema naturmangfold.

1 INNLEDNING
Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Loen Vest - Solvik er utarbeidet av
Nordplan AS på vegne av Loen Skylift AS. Den foreliggende rapporten er en utredning av
temaet Naturmangfold slik det er beskrevet i planprogrammet. Konsekvenser for anadrom fisk,
for beitearealene til sjøørret, samt konsekvensene for ender og vadefugl, omtales spesielt i
planprogrammet.
Wergeland Krog Naturkart fikk oppdraget den 28. juni 2018 av Nordplan AS avd Nordfjord.
Kartlegging og konsekvensutredning
gjelder etablering av en molo samt en
strandpromenade fra Fjordstasjonen til
Loen Skylift og vest til den planlagte
moloen.
Det overordnede formålet med
konsekvensutredninger etter Plan- og
bygningsloven er i følge §14-1 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.”
Naturmangfoldloven har som formål å
sikre at det biologiske mangfoldet blir tatt
vare på gjennom bærekraftig bruk og
vern. Loven inneholder flere viktige
prinsipp, bl.a. om at ”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” (§8).
Denne rapporten beskriver
Figur 1. Planområdets beliggenhet på
naturmangfoldet i planområdet og gir en
nordsiden av Lobukta innerst i Nordfjord, Stryn
vurdering av konsekvensene for
kommune, Sogn og Fjordane.
naturmangfold. Formålet er at resultatet
av denne del-utredningen inngår i samlet
konsekvensutredning. Rapporten vil således bidra til å oppfylle kravene i Naturmangfoldloven
når det gjelder kunnskapen om berørte naturmiljøer og artsforekomster i tilknytning til
reguleringsplanen
Feltarbeidet ble utført av biolog og naturforvalter Ola Wergeland Krog.
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Loen vest – Solvik. Konsekvensutredning tema naturmangfold.

TILTAKET

Loen Skylift er en pendelbane fra fjorden og opp til fjellområdet Hoven 1011 moh. Banen ble
åpnet i mai 2017 og det er allerede behov for utvidelse av parkeringskapasiteten i området. I
samme plan er det aktuelt å inkludere gang/sykkelveg langs Fv. 60 til Solvik.
De viktigste formålene med planarbeidet er å legge til rette for:
-

Økt parkeringskapasitet ved fjordstasjonen til Loen Skylift, primært på oversiden av Fv.60.

-

Etablering av molo med naustområde. I tillegg til vern for naustområdet er ny molo aktuell
med tanke på økt sjøaktivitet, tilkomst fra sjøsida og som del av en strand-promenade.

-

Etablering av turvei på sjøside av Fv 60 vestover fra Fjordstasjonen til planlagt ny molo.
Dette vil gi sammenhengende "strandpromenade" fra Lo-elva/Hotel Loenfjord til ny molo,
åpen for allmennheten.

-

Oppgradering av gjeldende reguleringsplan for gang/sykkelveg langs fv. 60 frå Loen til
Solvik.

Formålet med denne rapporten er utredning av temaet naturmangfold vedrørende moloen
samt strandpromenaden omtalt i planprogrammet for Loen Vest – Solvik, prosjektnr. 17073,
dato Rev A 15.06.2018. Avgrensning for denne delen av av planområdet er vist i figur 2
nedenfor.

Figur 2. Planområdet for denne utredningen avgrenset med svart stiplet linje.
2.1

0-alternativet

Planområdet utgjøres i dag stort sett av en veikant som kan karakteriseres som skrotemark,
samt et område i sjø som strekker seg fra strandsonen og ut til ca. 10 m dybde i fjorden.
Nullalternativet vil innebære at området blir liggende som i dag. 0-alternativet er altså kun et
utredningsalternativ og ikke et ikke planalternativ.
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3 METODE
3.1

Generelt

Kravet til konsekvensutredninger er regulert av Forskrift om konsekvensutredninger fastsatt
ved kgl.res. 21. juni 2017 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 1-2, § 4-2, § 14-6 og § 32-8a, fremmet av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet samt Klima- og miljødepartementet. Formålet
med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller
tiltak kan gjennomføres.
Formålet med denne rapporten er å beskrive eventuelle verdifulle naturtyper, rødlistearter,
viltforekomster samt fremmede arter og samtidig peke på konsekvenser, konfliktområder og
hensyn som bør tas for å bevare det biologiske mangfoldet i utredningsområdet. Metodikken i
håndbok V712 fra Statens vegvesen (Statens vegvesen 2018) er fulgt i verdi-, påvirkning- og
konsekvensvurderingene i rapporten.
Kartlegging av eventuelle naturtyper er gjort etter DNhåndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
Fremmede arter er basert på Fremmedartlista 2018
(Artsdatabanken 2018a). Kartlegging og vurderingen av
områdets verdi for vilt er basert på DN-håndbok 10 om
viltkartlegging (Direktoratet for naturforvaltning 2000).
Rødlistestatus for arter (se tekstboks) er basert på
gjeldende norsk rødliste (Henriksen & Hilmo 2015).
Rødlistede vegetasjonstyper er basert på rapporten
Truete vegetasjonstyper i Norge (Fremstad og Moen
(red.) 2001).

3.2
3.2.1

Rødlistestatus:
CR = kritisk truet (Critically
Endangered)
EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)

Registreringer
Eksisterende informasjon

Innsamlingen av kjente opplysninger om biologisk mangfold har foregått kartlegging i felt,
litteraturgjennomgang, søk i offentlige databaser hvor de mest sentrale er Naturbase
(Miljødirektoratet 2018) og Artskart (Artsdatabanken 2018b). Opplysninger har også vært
innhentet ved studier av flyfoto, kontakt med fagfolk og enkeltpersoner med naturfaglig
kunnskap om området.
3.2.2

Feltarbeid og dokumentasjon

Registreringer av naturtyper, sjeldne eller rødlistede arter, samt fremmede arter, ble registrert
ved feltarbeid til fots og med båt. Marint naturmangfold ble registrert vha. undervanns foto- og
videoutstyr samt gps. Dybder ble registrert vha. ekkolodd. Metodikken her følger i store trekk
Norsk Standard for ”Vannundersøkelser, visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauede
observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata” (NS 9435:2009). Prøvetaking ble utført med
kasterive og fridykkerutstyr.

3.3

Metode for vurdering av verdi, påvirkning og konsekvenser

Her følger en kortfattet redegjørelse for metodikken for vurdering av verdi, påvirkning og
konsekvenser, basert på Statens vegvesens håndbok V712.
3.3.1

Verdivurdering

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område.
Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er gjengitt nedenfor. Verdivurderingen
skal begrunnes. Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018) gir en oversikt over hvordan verdien
av naturmangfoldkvaliteter skal fastsettes i en konsekvensutredning (tabell 1).
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Tabell 1. Verdikriterier for fagtema Naturmangfold.
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Verdivurderingene for hvert delområde markeres med en pil på en linjal som er inndelt i fem
deler (figur 3). Linjalen utgjør x-aksen i konsekvensvifta (figur 5).

Figur 3. Skala for vurdering av verdi. Linjalen er glidende, pilen kan flyttes bortover for å
nyansere verdivurderingen.
3.3.2

Vurdering av påvirkning

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det
alternative tiltaket vil medføre på det berørte
delområdet. Vurderinger av påvirkning
relateres til den ferdig etablerte situasjonen.
Det er kun områder som blir varig påvirket som
vurderes.
Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene,
jamfør kapittel 5.5.1, legges til grunn ved
vurdering av påvirkning. Dette gjelder også
avlastet veg og deponiområder. Potensielle
framtidige påvirkninger som følge av
andre/framtidige planer, inngår ikke i
vurderingen.
Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og
går fra sterkt forringet til forbedret, se figur 5.
Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensvifta (figur
6). Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til
situasjonen i referansesituasjonen (0alternativet). Ingen endring utgjør 0-punktet på
skalaen. Dersom tiltaket ikke påvirker verdiene
i nevneverdig grad, karakteriseres
påvirkningen av delområdet som «ubetydelig».
Det vises til kriteriene i tabell 2 for gradering av
påvirkningen.

Figur 4. Skala for vurdering av påvirkning.
Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen.

Påvirkning av naturmangfoldverdier handler
om at biologiske funksjoner forringes (sjeldnere at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt
eller delvis brytes (sjeldnere at de styrkes). De vanligste påvirkningsfaktorene på naturmangfold fra
veg er arealbeslag, opprettelse av barrierer, fragmentering av leveområder, kanteffekter inn i
naturområder og forurensning av vann og grunn. Det finnes også andre påvirkningsfaktorer som
kan være viktig i enkelte prosjekter, for eksempel endret hydrologi, spredning av uønskede arter,
kunstig belysning m.fl. Det er bare mulig å beskrive påvirkningen på en tilstrekkelig presis måte
dersom en har god oversikt over hva tiltaket innebærer.
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Tabell 2. Veiledning for påvirkning, fagtema naturmangfold. Det presiseres at prosentangivelser er veiledende. Påvirkningen i det enkelte tilfellet må vurderes ut fra kvalitet,
omfang og type inngrep.

3.3.3

Vurdering av konsekvens for delområder

Konsekvens for delområder
Konsekvensgraden for hvert
delområde framkommer ved å
sammenstille vurderingene av verdi
og påvirkning. Dette gjøres etter
konsekvensvifta i figur 5 nedenfor. I
denne matrisen utgjør verdiskalaen
x-aksen, og vurdering av påvirkning
finnes på y-aksen.
I henhold til konsekvensvifta, figur 5,
og veiledningen i tabell 3 er det kun
mulig å oppnå de mest negative
konsekvensgradene for områder
med stor og svært stor verdi.
Tilsvarende vil de mest positive
konsekvensene hovedsakelig være
forbeholdt store forbedringer i
områder i verdiklassene ubetydelig
verdi eller noe verdi.

Figur 5. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et
delområde framkommer ved å sammenholde grad
av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i yaksen. De to skalaene er glidende.
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Tabell 3. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

3.3.4

Samlet konsekvens

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av
hvert alternativ. Dette settes opp i en tabell som vist i tabell 4 nedenfor.

Tabell 4. Sammenstilling av konsekvens i metodens trinn 2
Delområder

Alt 0

Delområde 1
Delområde 2
Delområde 3
Delområde 4
Osv.
Avveining
Samlet vurdering (etter tabell 5)
Rangering
Forklaring til rangering
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Tabell 5. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.

3.4

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven

For å vurdere hvorvidt planens virkninger på naturmiljøet er tilstrekkelig belyst, er det gjort
vurderinger av tiltaket i henhold til naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget, § 9 Førevar-prinsippet og § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.

3.5

Skadereduserende tiltak

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen».
Tiltakene som skal beskrives i henhold til forskriften kan deles i to grupper:
1. Skadereduserende tiltak (tilpasninger) som er lagt inn som en forutsetning i og
kostnadsberegnet som en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen.
2. Skadereduserende tiltak som utreder kan foreslå i tillegg til tiltakene i 1, og som kan bidra til
å minimere/redusere ytterligere negative virkninger av et prosjekt (eventuelt gjøre det enda
bedre). Disse tiltakene inngår ikke i selve konsekvensvurderingene, men det redegjøres for
hvordan de vil kunne endre konsekvensen for det aktuelle delområdet. Framgangsmåten for
dette er beskrevet i tiltakshierarkiet, se figur 6.

Figur 6. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og
fremst unngås, deretter avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres.
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Unngå: Valg av lokalisering (jamfør § 12 naturmangfoldloven) vil ofte være den viktigste
enkeltfaktoren for å unngå negativ skadevirkning på naturmangfold. Dette skal normalt være
ivaretatt gjennom søk og utvikling av alternativer som legges til grunn for
konsekvensvurderingene. Tilpasninger bør også gjøres i det valgte prosjektalternativet for å
unngå eller begrense negative konsekvenser.
Avbøte: Tiltak som utformes for å begrense skadevirkninger, reduserer varighet eller
utbredelse av negative konsekvensene som ikke kan unngås. Dette kan være faunapassasjer
som foreslås for å redusere barrierevirkning av veg/viltgjerder for vilt eller bru istedenfor fylling
og rør over en vannforekomst. Her finnes en lang rekke mulige tiltak avhengig av hvilken type
prosjekt og naturmangfold det er snakk om. Se eksempler og mer veiledning om avbøtende
tiltak for fauna i vegvesenets håndbok V134 Veger og dyreliv.
Restaurering: Deretter beskrives tiltak for å istandsette områder som er direkte eller indirekte
påvirket, med mål om å oppnå opprinnelig økologisk tilstand. Dette er tiltak som går utover den
vanlige oppryddingen og ferdigstillingen etter anleggsarbeid. For eksempel, kan det innebære
at i et riggområde som lå i et edelløvskogsområde, gjennomføres mer omfattende tiltak for å få
tilbake den opprinnelige edelløvskogen. Dersom det fortsatt gjenstår vesentlige negative
konsekvenser på viktig naturmangfold etter at tiltakshaver har gjort det som er mulig for å
unngå, avbøte og restaurere, skal tiltak som fullt ut kompenserer for disse negative
konsekvensene beskrives.
Økologisk kompensasjon: Vurderes som siste utveg, når alle de andre trinnene i
tiltakshierarkiet er beskrevet. Dette innebærer at en tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak
med positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor anleggsområdet som tiltaket
beslaglegger eller påvirker. Disse positive konsekvensene skal oppveie, eller kompensere for,
de gjenværende negative konsekvensene ved prosjektet etter at de andre trinnene i
tiltakshierarkiet er gjennomført. Kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et netto tap av
viktig naturmangfold.
De konkrete kompensasjonstiltakene vil variere fra prosjekt til prosjekt, og det er mange ulike
tiltak som kan være aktuelle. Kompensasjonsarealene skal være sikret så lenge påvirkningen
varer.
Tiltakene deles ofte inn i tre hovedgrupper:
1)

Restaurering av tidligere skader eller negativ påvirkning på naturmangfold,

2)

Nyskaping av naturmangfold fra grunnen av, eller

3)

Beskyttelse av eksisterende naturmangfold som er i ferd med, eller står i fare for, å gå
tapt eller bli vesentlig negativt påvirket.

Miljødirektoratet vil utarbeide en egen veileder for bruk av økologisk kompensasjon i Norge
som vil finnes på direktoratets hjemmesider (ikke ferdig sept. 2018).
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4 REGISTRERINGER
Området ble undersøkt i løpet av én feltdag den 28. august 2018 Wergeland Krog Naturkart
ved naturforvalter Ola Wergeland Krog. Været var skiftende med sol og noen regndråper. På
grunn av stor snøsmelting i fjellet hadde Loelva og fjellbekkene ført store mengder brevann ut i
fjorden. Vannet hadde derfor svært lite saltinnhold, og sikten i sjøen var overveiende ganske
dårlig pga. mye oppløst breslam. Området ble godt dekket til fots på landsiden og vha. båt og
undervanns videoutstyr i den marine delen. Det er lite sannsynlig at naturtyper eller
forvaltningsrelevante forekomster av sjeldne/rødlistede arter har blitt oversett innenfor
planområdet.
Feltarbeidet under vann ble utført med undervanns videoutstyr montert på en styreplate som
taues etter båten. Videoutstyret er mobilt og ble her operert fra en 16 fots lettbåt. Dybder ble
målt med mobilt ekkolodd (Hummingbird 110 SX), og det ble tatt dybdemålinger i de to
hjørnepunktene ute i vannet. Båtens bevegelser i undersøkelsesområdet ble registrert med
GPS (Garmin Oregon 550). Sporloggen fra kartleggingen vises i figur 7 nedenfor.

Figur 7. Sporlogg fra kartleggingen markert med gul strek. Fridykkingen i planormådet er
ikke med i sporloggen. Svart stiplet linje avgrenser planområdet. Svarte tall angir dybde på
de markerte punktene.

4.1

Naturgrunnlag og kunnskapsstatus

Planområdet ligger i Lobukta innerst i fjorden Nordfjord nordvest for, og i utkanten av tettstedet
Loen. Lobukta er i Vann-Nett registrert som en ferskvannspåvirket fjord, og hvor økologisk
tilstand er vurdert som God. Andre kvalitetselementer som Bunnfauna, Oksygenforhold,
Turbiditet/siktedyp, ligger mellom God og Svært god. Avløpsanlegg Loen Tettstad (AnleggID
9294) ligger ca. 270 m øst for planområdet og har utslipp av renset avløpsvann på ca. 25 m
dyp ca. 650 m vest-sørvest for planområdet.
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Planområdet består av en 260 m lang kantsone mellom Fylkesvei 60 og sjøen, samt et område
på ca. 120 x 70 m i sjøen utenfor. Området er sørvendt, ligger i vegetasjonsseksjonen O2 –
klart oseanisk seksjon (Moen 1998), og har spesielt gunstig lokalklima. Det gunstige
lokalklimaet gjenspeiles i at det i skråningen ovenfor planområdet finnes en for fylket unik
bestand av grov, hul eik samt lind (Larsen 2014a). Berggrunnen i planområdet består av
granittisk til diorittisk gneis og løsmassene består av skredmateriale.
Nordfjord er en nasjonal laksefjord med de nasjonale laksevassdragene Stryneelva, Oldeelva
og Eidselva. Den nærmeste lakseførende elva til planområdet er Loelva. Denne har bestander
av både laks og sjøørret, men har ikke status som nasjonalt laksevassdrag.
Arealet av planområdet i sjøen er ca. 11 daa. og strekker seg på det meste ca 100 m utover i
sjøen. Største dyp i sjøen er ca. 10 m. (målingene er basert på middelvann 1996 – 2014).
Tidevannsforskjellen på kartleggingsdagen var 152 cm.
I forbindelse med utfyllingen til Loen Skylifts fjordstasjon, gjorde Miljøfaglig Utredning i 2014 en
tilleggsvurdering av konsekvensen av fjordstasjonen for sjøørret (Larsen 2014b).
Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i, eller i umiddelbar nærhet av planområdet.
Nærmeste naturtype er den svært viktige forekomsten av eik og lind i en gammel fattig
edelløvskog (BN00001976) i skråningen lenger opp (Larsen 2014). Nærmeste naturtype ved
fjorden er en forekomst av en svært viktig Strandeng og strandsump (BN00001984) sør for
utoset av Loelva.
Av artsfunn er det i følge Artsdatabanken kjent to fremmede arter; hagelupin og parkslirekne
(Artsdatabanken 2018). Det foreligger også noen få funn av vanlige lavarter som ble registrert i
1970. Disse er relativt vanlige arter og dessuten dårlig lokalisert.

Figur 8. Planområdet ligger vest for fjordstasjonen til Loen Skylift som sees til høyre i
bildet.
4.2
4.2.1

Naturfaglig beskrivelse av planområdet
Terrestrisk

Øst i planområdet går veikanten direkte over i strandsonen, mens lenger mot vest utvider
strandsonen seg og det kommer inn et bestand av løvskog dominert av gråor, svartor, selje,
svartor, platanlønn, samt rødhyll og hassel i veikanten. Feltsjiktet i strandkanten var ved
befaringen dominert av strandrør, og det ble notert vanlige arter som strandrug, mjødurt,
gåsemure, knappsiv, gulaks slåttestarr, vendelrot, engsoleie, krushøymol, knappsiv,
sumpmaure, fjæresauløk, klengemaure, geitrams, strandkvann, hundekjeks, skvallerkål,
hvitbladtistel, mfl.
I strandsonen var det også en svakt utviklet ettårig driftevoll, vesentlig bestående av blæretang
og spiraltang. Denne var for liten og dårlig utviklet til å bli registrert som en prioritert naturtype.
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Naturtyper og arter
Det ble ikke registrert hverken prioriterte naturtyper eller spesielt hensynskrevende / sårbare
arter i den terrestre delen av planområdet.
Fremmede arter
Som nevnt ovenfor er de to fremmede artene hagelupin og parkslirekne påvist i området
(Artsdatabanken 2018). Videre ble det i 2014 også registrert platanlønn (Larsen 2014).
Hagelupin ble ikke gjenfunnet og trolig er dette en unøyaktig plassering av et funn av
hagelupin som stammer fra utløpet av Gjølmunna lenger øst (Larsen 2014). Store forekomster
av både platanlønn, parkslirekne samt rødhyll, ble påvist. Parkslirekne hadde spredd seg og
en stor forekomst vokste helt øst i planområdet (figur 9). Platanlønn og rødhyll var vanlige
langs hele veikanten og var stedvis dominerende i tresjiktet langs veien (figur 10).

Figur 9. Parkslirekne ble påvist både nedenfor og ovenfor Rv60 (innfelt), samt også bak
kloakkpumpestasjonen øst for Loen Skylifts fjordstasjon. Arten er i ferd med å ta over
fullstendig og det bør settes i verk strakstiltak dersom arten ikke skal bli totalt dominerende
omkring anlegget. Parkslirekne er en av de vanskeligste fremmedartene å bekjempe
dersom den først har etablert seg.
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Figur 10. Rødhyll og platanlønn var stedvis dominerende arter langs veien hvor den
planlagte gangveien ut til moloen er prosjektert.

Tabell 6. Påviste fremmede arter og deres status etter den norske lista over fremmede
arter fra 2018 (Artsdatabanken 2018b).
Norsk navn

Vitenskapelig navn

Svartelistekategori

Rødhyll

Sambucus racemosa

SE

Parkslirekne

Reynoutria japonica

SE

Platanlønn

Acer pseudoplatanus

SE

Alle de tre påviste artene er vurdert som arter med svært høy risiko (SE) for artsmangfoldet i
Norge. Av disse tre fremmedartene er parkslirekne den mest aggressive og vanskelige å
bekjempe og det bør være høyt prioritert å fjerne forekomster av denne arten.
4.2.2

Marint

Fjæresonen består øverst av steinbunn, grov grus og sand og spredt med store steiner.
Utover i nedre fjæresone domineres substratet av løsbunn (silt / leire) for det meste helt uten
vegetasjon. På dypere vann består sjøbunnen av helt jevn mudderbunn. Sjøbunnen var
hovedsakelig naturlig, men det ble observert enkeltforekomster av skrot; noen bildekk, rørbiter,
etc. Ved befaringen var det omkring renseanlegget en kraftig lukt av kloakk og i planområdet
fløt det forurensninger i overflaten som antas å stamme fra renseanlegget, men dette var trolig
et akutt tilfelle da det i dagene i forveien ble målt store nedbørsmengder.
Helt inne på grunna i planområdet vokser en bestand av fjæresivaks, mens det utover, spredt
på store steiner, vokser ansamlinger av blæretang med spiraltang innimellom. Nedenfor dette
beltet med makroalger er sjøbunnen slett og omtrent fri for makroalger.
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Langs ytterkanten av planområdet, på ca. 10 m dyp, ble det observert stedvis tette forekomster
av langpigget kråkebolle Gracilechinus acutus. Så mange som 25 individer kunne observeres i
skjermbildet samtidig. Arten fantes også noe mer spredt opp mot 3-4 m dyp. Denne arten er
vanligvis er å finne på dypere vann, og går normalt ikke grunnere før på vinteren og våren. På
den dypeste delen av planområdet ble det observert forekomst av vanlige arter som kuskjell
Arctica islandica (døde skall). Korstroll Asterias rubens var også vanlig forekommende og fra
ca. 10 m og dypere var mangebørsteormen Ophiodromus flexuosus vanlig forekommende.
Enkeltindivider av bløtkorallen liten piperenser Virgularia mirabilis ble også påvist.
I den midtre delen av planområdet, på ca. 5 – 6 m dyp og opp mot ca. 1 m under littoralsonen,
var vanlig sandskjell Mya arenaria den klart dominerende arten. Vanlig sandskjell er rødlistet
som sårbar (VU) og artens forekomst innenfor planområdet er vist i figur 12. Tårnsnegl ble
påvist spredt over hele planområdet, og basert på tettheten av døde skall er også dette en
vanlig art i området.
Det ble gjort noen undersøkelser også utenfor planområdet, og det ble konstatert at
bunnforholdene og artssammensetningen var den samme som innenfor planområdet.
4.2.3

Anadrom fisk

I Norge har vi 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Stortinget har
opprettet nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste
laksebestandene særlig beskyttelse. Nordfjord, som Loenbukta er en del av, er et nasjonalt
laksevassdrag og nærmeste gytelokalitet for de anadrome fiskeartene laks og sjøørret er
Loelva (Lakseregisteret).
I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan
skade villaksen. Nedenfor følger en vurdering av tiltakets betydning for de anadrome
fiskeartene laks og sjøørret.
Ordningen med nasjonale laksevassdrag- og fjorder inneholder et beskyttelsesregime som
skal sikre villaksen særlig beskyttelse, jamfør St. prp. 32 (2006-2007).
Laks
Bestandstilstanden for laks er i Lakseregisteret vurdert som Moderat. Denne tilstanden er
basert på en vurdering av gytebestandsmåloppnåelse og høstingspotensiale (Svært god) og
Genetisk integritet (Moderat). Angitte farer for bestanden er lakselus (Moderat) og rømt
oppdrettslaks (Liten). Vurderingsperiode 2010 – 2014. Den utvandrende laksens diett i fjorden
består for det meste av krepsdyr, pelagisk småfisk samt noe insekter.
Sjøørret
Bestandstilstanden for sjøørret i Loelva er i Lakseregisteret vurdert som Hensynskrevende og
angitte farer for bestanden er de samme som for laksen – lakselus og oppdrettslaks. Denne
vurderingen er fra 2013.
Under sitt opphold i fjorden spiser småørreten vesentlig krepsdyr og insekter. Fjæremark kan
også være en del av dietten, men det ble ikke observert noen arealer med makkfjære innenfor
planområdet. Etter hvert som sjøørreten blir større utgjør småfisk en stadig økende andel av
maten.
Tiltakets betydning for anadrom fisk
Laks som forlater elva, enten som smolt eller voksen utgytt fisk, fortsetter å følge strømmen i
fjorden for etter hvert å ende opp i åpent hav. Sjøørret foretar ikke lange næringsvandringer ut
i havet slik som laksen, men holder seg for det meste inne i fjorden omkring elveutløpet.
Området omkring utløpet av elva, og eventuelle tiltak i strandsonen langs fjorden, har derfor
større betydning for sjøørret enn for laks. Miljøfaglig utredning konkluderte med at utfyllingen til
Loen Skylifts fjordstasjon lenger øst ville få små til middels negative konsekvenser for
sjøørreten pga. relativt stor utfylling av gruntvannsarealer (Larsen 2014b). Utfyllingen av
gruntvannsområder var ved byggingen av fjordstasjonen mye mer omfattende enn denne
aktuelle moloen.
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Arealet med sjøbunn som vil bli nedbygd av moloen, utgjør i følge plankartet mindre enn 2 daa.
Siden sjøørret først og fremst jakter i de frie vannmassene, vurderes nedbyggingen av dette
sjøbunnsarealet til å ha svært liten betydning for sjøørretens beitetilbud. Dersom det benyttes
stein som fyllmasse for moloen vil dette medføre en stor økning i overflateareal, skjul og
hulrom. For å minimalisere tilslamming av vannforekomsten anbefales det å benytte siltgardin
ved etablering av moloen samt ved eventuelle arbeider som kan medføre tilslamming av
vannforekomsten. Etablering av kunstige rev og installasjoner, som gir skjul og leveområder for
dyr og planter, har mange steder blitt benyttet for å øke den biologiske produksjonen og
medført et større artsmangfold. Settes den negative konsekvensen av nedbygging av
opprinnelig sjøbunn opp mot den antatt positive effekten av økt biologisk produksjon og
diversitet, vurderes tiltakets innvirkning på beiteforholdene for sjøørreten spesielt som uendret.
I anleggsfasen vil det bli en økt partikkelspredning (turbiditet) ved tilførsel av slampartikler samt
oppvirvling av slam fra bunnsedimentene.
I beskyttelsesregimet for laksefjorder (St.prp. nr. 32 (2006-2007), tabell 6.2) er tiltak med risiko
for alvorlig forurensning oppført som et tiltak som ikke er tillatt. Det aktuelle tiltaket her vil i
anleggsfasen medføre temporær lokal partikkelspredning av vannforekomsten omkring
anleggsområdet, men dette vurderes ikke som alvorlig forurensing og vurderes til ikke å
representere noen trussel mot laksen i fjorden.
4.2.4

Rødlistearter

Det ble kartlagt at deler av planområdet er et funksjonsområde for arten vanlig sandskjell Mya
arenaria (figur 11). Denne arten er vurdert som sårbar (VU) i den norske rødlista (Henriksen og
Hilmo (red.) 2015). Arten ble påvist fra ca. 1 m under lavvannsnivået og ut til ca. 5-6 m dyp.
Forekomsten av arten fortsetter utenfor planområde både utover og innover fjorden. Det er
rimelig å anta at arten finnes på disse dybdene langs strandlinja, langt utenfor planområdet til
begge sider, så langt det er bløtbunn.

Figur 11. Typisk utsnitt fra videokartleggingen av sjøbunnen i planområdet. Midt i bildet
øverst sees et skall av rødlistearten vanlig sandskjell Mya arenaria (VU). Arten kjennes lett
på den markerte utstikkende båndplaten i venstre skall.
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5 DELOMRÅDER OG VERDI
Det ble avgrenset to delområder av betydning for artsmangfoldet innenfor planområdet. Dette
er et leveområde for den sårbare arten vanlig sandskjell (VU) samt et funksjonsområde for
sjøørret om overlapper med leveområdet for vanlig sandskjell (figur 13). Området med grå
skravur langs veien består vesentlig av skrotemark som har store bestander av fremmedartene
platanlønn, rødhyll og parkslirekne.

Figur 12. Inndeling av planområdet i delområder etter verdi for naturmangfoldet. Område 1
er leveområde for rødlistearten vanlig sandskjell (VU). Område 2 er funksjonsområde for
sjøørret (overlapper med område 1). Område 3 er vesentlig et skrotemarksområde med
stort innslag av fremmede arter klassifisert som svært høy risiko (SE).
5.1

Delområde 1 (vanlig sandskjell)

Leveområde for rødlistearten vanlig sandskjell (VU). Området fra ca 1 m under nedre grense
for littoralsonen og ned til mellom ca. 5-6 m dyp, har en tett bestand av den rødlistede
muslingen vanlig sandskjell Mya arenaria. Arten er vurdert som sårbar (VU) i den norske
rødlista. Basert på verdikriterier i kategorien Økologiske funksjonsområder for arter i kategori
Funksjonsområder for arter i kategori VU (tabell 1), skal dette området kategoriseres som
område med Stor verdi. Arten ble imidlertid også påvist på utsiden av planområdet på begge
sider, og det antas at arten er vanlig på bløtbunn i dette dybdesegmentet i hele fjordområdet.
Arten er dessuten relativt vanlig å finne på bløtbunnsområder langs det meste av
norskekysten. Hovedårsaken til at vanlig sandskjell ble vurdert som sårbar i rødlista fra 2015
var faren for at den skulle bli utkonkurrert av amerikaknivskjell, som i 2012 ble vurdert til svært
høy risiko. Amerikaknivskjell er i fremmedartlista 2018 nedjustert til lav risiko (LO), og artens
trussel mot vanlig sandskjell er dermed kraftig nedjustert. Basert på disse vurderingene er
verdien av delområdet vurdert til Middels verdi.
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Delområde 2 (sjøørret)

Funksjonsområde for sjøørret. Sjøørreten drar ikke på lange næringsvandringer ut i havet som
laksen, men holder seg vesentlig inne i fjorden omkring elveutløpet. Planområdet ligger 5-600
m fra utløpet av Loelva og er med stor sannsynlighet et beiteområde for sjøørret. Et
beiteområde er en type funksjonsområde og i henhold til verdivurderings-tabellen (tabell 1)
skal funksjonsområder for vanlige arter ha verdien Noe verdi.

5.3

Delområde 3 (veikant-strandkant)

Det er ikke påvist noen sjeldne, rødlistede eller hensynskrevende arter i området mellom
veikanten og fjorden. Det ble derimot kartlagt livskraftige og til dels store bestander av tre
fremmede arter i høyeste risikoklasse (SE), parkslirekne, platanlønn og rødhyll. Området
vurderes til å være uten betydning for naturmangfoldet. Tvert i mot er særlig parkslirekne en art
som utgjør en stor trussel mot artsmangfoldet og som her har spredd seg til oversiden av
veien. Dette vil bli synliggjort i konsekvensvurderingen for delområdet.

6 PÅVIRKNING OG KONSEKVENSVURDERING
6.1

Alternativ 0

Null-alternativet (Alternativ 0) innebærer at dagens påvirkning på
naturmiljøet i planområdet videreføres. Null-alternativet skal pr.
definisjon være referansegrunnlaget og derfor ikke ha noen
påvirkning eller konsekvens.
Vurderingen støttes av følgende omfangskriterier:


Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt



Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet, forekomst
av arter eller deres vekst- og levevilkår

Med liten eller ingen påvirkning vil også samlet konsekvensgrad
for naturmangfoldet bli ubetydelig.
Samlet konsekvens: Ubetydelig endring

6.2
6.2.1

Alternativ 1 (utbyggingsalternativet)
Delområde 1

Delområde 1 er leveområde for den sårbare arten vanlig
sandskjell (VU). Tiltaket vil medføre en tildekking av ca 2 daa av
artens leveområder. Dette vil bli en permanent situasjon da arten
ikke kan benytte den utfylte moloen som leveområde. De
individene som befinner seg i sedimentene ved utfyllingen vil
omkomme da de lever godt nedgravd i sedimentene og flukt fra
farer ikke er en strategi for arten. Økt partikkelspredning og
tilslamming av sjøbunnen utenfor det arealet som blir fylt ut, vil
kunne være en fare for bestanden, men erfaringsmessig vil arten
klare å tilpasse seg moderat tilslamming av leveområdet.
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I forhold til det antatt meget store arealet av leveområder for arten, spesielt utenfor
planområdet, vil denne utfyllingen være et relativt lite negativt inngrep i artens leveområder, og
påvirkningen av leveområdet for vanlig sandskjell vurderes derfor som Noe forringet.
Konsekvensen for delområde 1 blir med middels verdi og påvirkning noe forringet vurderes til
konsekvensgrad Noe miljøskade for delområdet (-).
6.2.2

Delområde 2

Delområde 2 er et funksjonsområde for sjøørret (beiteområde).
For en art som hovedsakelig beiter i de frie vannmassene
forventes tildekkingen av ca 2 daa sjøbunn å ha svært ubetydelig
negativ konsekvens. Dersom det brukes grov stein til utfyllingen
av moloen, vil det skapes mange hulrom som vil medføre en
økning i tilbudet av leveområder for småfisk, krepsdyr, mfl.
Moloen vil dessuten medføre et økt areal som egner seg som
feste for makroalger.
Sett under ett vurderes tiltaket derfor til å ha ubetydelig, eller
svakt forbedret endring for sjøørret.
Konsekvensen for delområde 2 blir med verdien noe verdi og
påvirkning ubetydelig til svakt forbedret endring vurderes til å ha
noe miljøgevinst for planområdet og konsekvensgraden vurderes til ubetydelig til noe
forbedring for delområdet (0/+).
6.2.3

Delområde 3

Delområde 3 er et skrotemarksområde mellom eksisterende vei
og stranda. Det er ikke påvist noen sjeldne eller hensynskrevende
arter i området. Det er imidlertid påvist tre fremmede arter som er
vurdert til fareklasse SE - arter som utgjør en svært høy risiko for
naturmangfoldet.
Delområdet har en meget stor og livskraftig forekomst av den
fremmede arten parkslirekne (SE). Dette er en av de absolutt
mest invasive og aggressive fremmede artene som utfordrer
naturforvaltningen i Norge i dag. For å få bukt med arten må den
enten graves opp (3 m dypt og 7 m ut til sidene) og deponeres på
godkjent deponi, eller sprøytes gjentatte ganger i vekstsesongen
(Hoell 2014). Det må ikke brukes f.eks. kantklipper da bare en
liten bit av en stengel kan gi opphav til en ny plante.
Slik delområde 3 står i dag representerer det en kilde til spredning av fremmede arter til nye
områder, noe det antas at allerede har skjedd på området ovenfor veien.
Tiltak som omfatter behandling av fremmede arter er regulert av Forskrift om fremmede arter,
pålegger tiltakshaver å sikre at artene ikke spres. Fjerning av den spesielt aggressive arten
parkslirekne vil være et positivt tiltak for å unngå videre spredning av arten. Tiltaket bør ideelt
sett også omfatte artens forekomst ovenfor veien og bak renseanlegget.
Settes det i verk faglig anbefalt fjerning av parkslirekne vurderes påvirkningen av tiltaket derfor
til å medføre noe forbedret endring for naturmangfoldet i et større område omkring
planområdet, mens selve delområdet ikke kan vil få noen verdiøkning og påvirkningen
vurderes derfor som ingen endring.
Konsekvensen for delområde 3 blir med verdien uten betydning og påvirkning ingen endring,
vurderes til konsekvensgrad Ingen/ubetydelig endring (0), mens fjerning av den aggressive
fremmede arten parkslirekne samt de to andre SE-artene, vil være positivt for naturmangfoldet
generelt, men i mindre grad for planområdet.
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6.2.4

Samlet konsekvensvurdering

I tabellen nedenfor presenteres konsekvensene for delområdene, det gjøres en samlet
vurdering av hvert alternativ og alternativene rangeres. I denne konsekvensvurderingen er det
kun ett utredningsalternativ i tillegg til 0-alternativet, som er at tiltaket ikke blir gjennomført.

Tabell 7. Sammenstilling av konsekvens for alternativene.
Delområder

Alt. 0

Alt. 1

Delområde 1

Ubetydelig endring - 0

Noe miljøskade (-)

Delområde 2

Ubetydelig endring - 0

Ubetydelig til noe forbedring (0/+)

Delområde 3

Ubetydelig endring - 0

Ingen/ubetydelig endring (0)

Avveining

Samlet vurdering

Leveområdet for rødlistearten vanlig sandskjell
tillegges størst verdi i sammenstillingen.
Ubetydelig konsekvens

Ubetydelig til noe negativ konsekvens

Tiltaket vil ha mest negativ effekt på omgivelsene i anleggsfasen da det vil bli mye
partikkelspredning samt nedslamming av omkringliggende løsbunnområder. Det legges derfor,
i den samlede konsekvensvurderingen, størst vekt på tiltakets konsekvens for Delområde 1 –
leveområde rødlistearten vanlig sandskjell (VU).
I anleggsfasen vil det også bli massetransport og forflytning av maskiner inn og ut av
planområdet. Dette medfører stor potensiell fare for spredning av frø og plantedeler av
fremmede og svartelistede arter ut av planområdet, særlig parkslirekne.
Samlet konsekvensvurdering av tiltaket (Alt. 1) blir derfor Ubetydelig til noe negativ
konsekvens. Men utfyllingen kan, ved siden av å legge beslag på noe leveområde for en
rødlisteart, få enkelte positive effekter ved fjerning av en forekomst av en svært aggressiv
fremmedart, samt at moloen vil øke tilbudet i leveområder for artsmangfoldet.

7 SKADEREDUSERENDE TILTAK
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen».

7.1

Avbøtende tiltak

Tiltakets negative konsekvenser kan reduseres ved følgende avbøtende tiltak:


Ved utfylling av masser i sjøen bør det brukes siltgardin. Dette for å minimere
tilslamming av leveområdene til de artene som lever i og på sjøbunnen i- og i nærheten
av planområdet. Siltgardin vil dessuten redusere spredning av partikler i de frie
vannmasser som kan ha noe negativ konsekvens for sjøørret.



For å unngå å spre fremmede arter i anleggsperioden bør det utarbeides en plan for å
unngå spredning av fremmede arter under anleggsarbeidet i planområdet. Det er laget
flere gode veiledere for dette emnet, et eksempel er Forsvarsbyggs veileder i
håndtering av fremmede arter (Hoell 2014). Håndtering av fremmede arter er regulert i
i en egen forskrift: Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) § 24 pkt.
4. pålegger tiltakshaver følgende: Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan
inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke
om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige
følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å
forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving,
varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.
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Kompenserende tiltak


Den svært aggressive fremmedarten parkslirekne har spredt seg til områdene på
motsatt side for planområdet. I tillegg står det en forekomst av arten bak
avløpsanlegget Loen Tettstad. For at arten ikke skal spre seg videre, eller spre seg
tilbake til planområdet, anbefales det å iverksette tiltak for å fjerne alle forekomster av
arten i rimelig nærhet av planområdet. Det anbefales her å sprøyte forekomster av
arten med sterkeste tillatte dosering av glyfosat (Roundup) gjentatte ganger gjennom
hele vekstsesongen.

8 VURDERING AV TILTAKET I FORHOLD TIL
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 tiltakshaver å besvare.
8.1.1

§ 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 kartlegging, verdisetting og
konsekvensvurdering. Kartleggingene har fanget opp både arters og naturtypers eventuelle
forekomst i området, og tilstand og naturkvaliteter er beskrevet. Feltarbeidet var begrenset til
én dag i august. Det er dessuten gjort konsekvensvurdering av den terrestre delen av
planområdet i forbindelse med byggingen av Loen Skylift. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
tilstrekkelig for å foreta en vurdering av tiltakets konsekvens for naturmiljøet lokalt, samt
eventuelle konsekvenser for laks og sjøørret.
8.1.2

§ 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 forhåndsundersøkelser og feltarbeid, vurderes som godt. Det
er gjennomgående lav usikkerhet knyttet til konsekvensvurderingen.
8.1.3

§ 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”.
Tiltaket er arealmessig beskjedent i forhold til det totale tilbudet av både terrestre og marine
naturforekomster av tilsvarende type. Samlet belastning vurderes derfor som relativt liten.

9 USIKKERHET
Statens vegvesens håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre
forutsetningene for analysene er. Beslutningsrelevant usikkerhet kan deles i to hovedgrupper,
usikkerhet knyttet til selve tiltaket og usikkerhet knyttet til datagrunnlaget. Usikkerheten ved
datagrunnlaget kan deles i usikkerheten ved registreringene, ved verdisettingen og
usikkerheten i vurdering av påvirkning og konsekvens.
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Usikkerhet ved tiltaket

Tiltaket er klart definert, planer og kart er klart definerte og tiltaket omfatter kun ett alternativ
ved siden av 0-alternativet. Samlet sett vurderes derfor usikkerheten ved tiltaket som liten.

9.2
9.2.1

Usikkerhet i datagrunnlaget
Registreringsusikkerhet

Konsekvensutredningen baserer seg på kun èn dag med målrettet feltarbeid. I tillegg kommer
spredte tidligere undersøkelser. Enkelte organismegrupper er ganske systematisk undersøkt,
som karplanter og marine arter. Kunnskapen om virvelløse dyr og fugl er usikker, men
vurderes som tilfredsstillende da habitattilbudet i planområdet er svært begrenset. For
naturtyper er kunnskapsgrunnlaget tilfredsstillende.
9.2.2

Usikkerhet i verdi

Potensialet for å påvise flere rødlistearter vurderes som relativt lavt. Det er imidlertid noe
usikkerhet knyttet til den totale forekomsten av rødlistearten vanlig sandskjell (VU) i Loenbukta
og utover langs begge sider av fjorden. Vurderingene er basert på at forekomsten er relativt
stor og at arten vil kunne finnes på de fleste områder med egnet substrat. Usikkerheten her
imidlertid ganske lav siden vanlig sandskjell erfaringsmessig er til dels vanlig forekommende
på egnet substrat langs hele norskekysten.
9.2.3

Usikkerhet i påvirkning og konsekvens

Tiltaket er detaljert kartfestet og detaljplanlagt. Forventet reduksjon av leveområder er rimelig
godt tallfestet. Siden usikkerheten vurderes som relativt liten både når det gjelder verdisetting
og påvirkningen, så blir det en lav usikkerhet i vurderingen av konsekvens. Samlet anses
konsekvensvurderingene å ha et tilfredsstillende presisjonsnivå.
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