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TEMARAPPORT BIOLOGIS K MANGFOLD

Sam mendrag
Det pågåret arbeidmed detaljeringsplanfor naustog småbåtanlegg
ved Fjedlasjøen.Formålet
med planarbeideter å etablere7 nye naust med brygge,samtflytendebølgebrytere.
Planarbeideter vurderttil å utløsekrav om begrensetkonsekvensutredning
(KU). Denne
temarapportenbeskriverkonsekvensene
for temaetnaturmangfold,i sjø og på land.
K unnskapsgrunnlaget
er sammensattav registrerte,offentlig tilgjengeligedatasamtbefaringi
felt, og vurderessamletsom tilstrekkelig for å kunnevurdereverdienav berørtnatur.
Beskrivelseav planenskonsekvenserpå naturmangfolder basertpå kunnskapom de lokale
forholdene,planforslagetog faglig skjønn.Planområdethar ingen forekomsterav
naturmangfoldav høy verdi, og samlet gir planforslagetliten negativkonsekvenspå
naturmangfoldet
.
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Innledning

1. 1

Generelt

4

Det er varsletoppstartav arbeidmeddetaljeringsplanfor naustog småbåtanlegg
ved
Fjedlasjøen.V arseleter kunngjorti HaugesundAvis 4.7.2017og på Karmøykommunesine
nettsider.Arealet somskal regulereser om lag 4,2 daa og gjeldergnr/bnr82/14 med flere på
Visnesi Karmøykommune.Områdeter avsatttil småbåtanlegg
i sjø og vassdragi
kommuneplanensarealdel. Formåletmed planarbeideter å etablere7 nye naust med brygge,
samtflytendebølgebrytere innenforplanområde.Etter varsling er planområderedusertpå
land og utvidet i sjø slik at forankring av bølgebrytereog festeav båt i form av blåser skal
ligge innenforplanen(fig.1)

Figur 1. Utvidet planområdevisessomstiplet linje , datert 06.08.18.

Innenforplanområdet(Figur 1) er det i dag 2 eksisterendenaust,en grunnmurog en slipp.
Planenleggertil rettefor byggingav naustmed tilhørendebryggeog båtfester.
Planarbeideter vurderttil å utløsekrav om begrensetkonsekvensutredning
(KU) . Denne
temarapportenbeskriverkonsekvensenefor temaetnaturmangfold,i sjø og på land.

1. 2

Naturmangfold

Planområde
t bestårav en flate medstrandengpreg,
en vestvendtbergveggog et områdei sjø.
Dennerapportenbelyser:
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Naturmangfoldverdieri planområdetog influensområdet.Viktige forekomster
avgrensesog verdivurderes.
Sannsynligekonsekvenserav planforslagetpå verdiene.
Aktuelle avbøtendetiltak
Rapporteninneholderi tillegg et avsluttendekapitel 7 som beskriverplanarbeidetsforhold til
Naturmangfoldlovenskapitel 2. Her oppsummeres
karakteristikkav kunnskapsgrunnlaget
for
analysen,eventuellesvakheteri dette,hvordanføre-var prinsippetkommertil anvendelse,
miljøforsvarligeteknikker og hvordantiltakshaverkan belasteseventuellskadepå
naturmangfoldet.
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2

Metode

2. 1

Avgrensning

av temaet, kriterier

6

for verdisetting

Temaetnaturmangfolder vidt og har ikke alltid en klar og entydigavgrensning.
Naturmangfolddefineresher somi HåndbokaV712 og i Naturmangfoldloven: "Biologisk
mangfold,landskapsmessig
mangfoldog geologiskmangfoldsom ikke i det alt vesentligeer
et resultatav menneskerspåvirkning". Landskapsmessigmangfoldomtalesikke her men
undertemaetlandskap.
I plansammenheng
er det først og fremstvik tig å belysenaturmangfoldsom har høy verdi.
Begrepet"verdifullt naturmangfold"betyr i dennesammenhengen
først og fremstsjeldne
(rødlistede)naturtypereller arter,artereller naturtypersom Norgehar et særligansvarfor og
viktige naturtypelokalite
ter eller artersom det er knyttet internasjonaleforpliktelsertil. Andre
eksemplerpå verdifullt naturmangfoldkan væresæregnelandskap,vannforekomstereller
geologiskeforekomster.
Andre forekomster,som leveområderfor mangelokalt utbredteplanter,dyr og andre
organismerer en del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldetmen vil i dennesammenhengen
kommelangt ned på verdiskalaen.Mye av det lokale naturmangfoldeti områdetkan bli sterkt
påvirketeller få andrelivsvilkår som følge av en utbygging. Disseendringenevurderesikke å
påvirkeforvaltningsmålenefor økosystemer,arter eller naturtyperjf. naturmangfoldlovens
§§
4-5 og anseesi dennesammenhengen
ikke somvesentlige.De kan likevel bli vurdertsom
viktige landskapsøkologiske
sammenhen
ger eller innenforandreutredningstemasom
friluftsliv, landskapeller som naturressurser.
Vi leggerHåndbokV712 til grunnfor verdisetting(Tabell 1).
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Tabell 1 . Kriterier for vurdering

av verdi av naturmangfold.

SVV Hån d bok V712
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Datafangst

Opplysningerom verdifulle naturmangfoldverdieri planområdeter hentetut fra eksisterende,
offentlig tilgjengelig kunnskapfra nasjonalebasersom temakart-Rogaland,Naturbase,
Artsdatabanken,
Vann-Nett, NIBIOs karttjenester,NGU og Miljøstatus.I tillegg inngårogså
høringsuttalelserfra offentlige myndigheterog andrei datagrunnlaget.
Naturmangfoldetkan endresover tid og det er åpenbartviktig å sikre at man foretar
vurderingersom baserespå oppdatertkunnskap.Dette gjelderkunnskapom selve
naturmangfoldet,menogsåkunnskapom den samlede,eksisterendebelastningenpå
naturmangfoldet.Det er lagt vekt på å undersøkenaturmangfoldsom kan tenkeså bli påvirket
av planen.Eventuelleviktige forekomsteravgrensesog verdienvurderesi henholdtil nasjonal
metodikk i DN Håndbok11,13og 15.
Datagrunnlageter supplertmed befaringeri felt gjennomført15. mars2018 av Petter
Torgersenog Karl Otto Mikkelsen. I tillegg ble det gjennomførten boniteringav planteviter
Kristin Moldestad3. mai. Feltarbeidet har to hensikter:
1) Oppdatereeksisterendeinformasjonsamt
2) Fangeopp eventuelleuregistrerteforekomster.
Beskrivelseav planenskonsekvenserpå naturmangfolder basertpå kunnskapom de lokale
forholdene,planforslagetog faglig skjønn.

2.3

Konsekvensanal yse

Konsekvens
-analyseni rapportenbeståri prinsippetav tre trinn:
1) I førstetrinn belysesforekomsterav naturmangfoldi planområdet/influensområdet
og
hvordanverdienvurderes.Verdienvurderesetterskjønnmed bakgrunni kriterier gitt i

Figur 2. Verdivurderingenangis på en glidendeskaleiht. HåndbokV712

Tabell 1 og angispå en glidendeskalaiht. HåndbokV712 (Figur 2)
2) I andretrinn beskrivespåregneligekonsekvenserav planforslaget på det verdienesom
er påvist. Konsekvensene
vurderesut fra en interaksjonmellom den påvirkede
3) Naturforekomstens
verdi og omfangetav denventedepåvirkningenJfr.
konsekvensviftai SVV Håndbok V712 (Figur 3). Konsekvensene
vektesetteren
trinnløsskalafra liten til stor virkning. Konsekvenserkan værepositive eller negative.
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4) I tredjetrinn beskrivesmuligheterfor avbøtendetiltak, hvordande kan gjennomføres
og hvilken effekt slike forventeså ha.

Figur 3. Konsekvensvifte.Sammenstillingav verdi og omfanggir
konsekvensgrad.
Kilde: SVVHåndbokV712
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Områdebeskrivelse

Planområdeter lokalisert til Visnespå Karmøy,Karmøykommune(Figur 4).

Figur 4. Planområdeter lokalisert til Visnes,øst for Ognøy.

Planområdetbestårav en flate medstrandengpreg,
en vestvendtbergveggog et områdei sjø
(Figur 5).
Planområdetligger på et platå medlengdepå ca. 85 og en breddepå ca. 20 meterpå det
bredeste,men dennereduserestil 15 m og videretil ca. 5 meterpå det smalestei sørøstre
ende.Totalt arealpå land er ca. 1000 m2. Områdetbestårhovedsakeligav fjellknausermed
grunnegressbelagte
områderimellom, noenstoresteinblokkerog en eksisterendesteinmur
der det ligger til rettefor båtopphaling.Ellers er det fjellgrunn helt til sjøkanten.Det er i dag
kun en bratt sti ned til planområdetfra parkeringsplassen
og det planleggesikke vesentlige
endringerav dette.Planenvil ikke påvirkeeksisterendelandbruksvirksomhet.
Den grenseri
nord mot LNF områdesom hovedsakeliger i bruk som beite.A dkomsttil planområdetgår fra
endenpå Fjedlaveienvia tomteierenesveirett på opparbeidettraktorveg som krysser
beiteområdetog somavsluttesav snuplassmedtidsbegrensetparkeringfor 2 kjøretøy.
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Figur 5. Planområdetbestårav en planert flate medstrandengpreg,en vestvendtbergveggog littoralsone beståendeav spredte
sukkertareplanter,tang og løsmassebunn.
Bilder er tatt ved høyflo

3. 1

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket innebærerå etablere7 nye naust med brygge,samtflytendebølgebrytere innenfor
planområde(Figur 6). Når naustskal byggesvil dettemedførefylling og planeringav
"vikene" med båtopptrekknedersttil venstrei Figur 5 og der flytebryggeligger øversttil
høyrei Figur 5.
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Figur 6. Plankart
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3. 2

Beskrivelse av 0 - alternativet

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger
skal det redegjøresfor ulike alternativer.
Nullalternativeti dettetilfellet er å bevareområdetslik det er i dag.
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Naturmangfold

I pkt. 4.1 omtalesde ulike delområdenesom ble vurdertunderbefaring.Under pkt. 4.2-4.6
beskrivesregistrerteverdieri nasjonaledatabaser.

4. 1

Delområder

I det følgendebeskrivesfunn fra befaring. Områdeter befartav biologenePetterTorgersenog
Karl Otto Mikkelsen15.3.2018.I tillegg ble det gjennomførten boniteringav planteviter
Kristin Moldestad3. mai.
Lengstnord i planområdeter det en liten vik med et gammeltbåtopptrekk(venstrei Figur 7).
Her er det delvis fjell i dagenog delvis grov løsmassebunn
med vegetasjonav blæretang,
sagtang,strandsneglog hjerteskjellm.m. Lengresør bestårbunneni størregradav tang
(blæretangog sagtang)og sukkertaremed flekker av sandinnimellom (høyrei Figur 7 og
øversttil høyrei Figur 5). Steinbunnfra land og noenmeterut.

Figur 7. Venstre:Fjell i dagenog grove løsmasser,Høyre: grove løsmassermedflekker av sand,tang og tare. Bilder er tatt
ved høyflo

Flatensom regulereser delvis bebygd,øvrig arealhar lavvokst vegetasjonsdekke
som beites.
Vegetasjonstyper
som påviseser fragmenterav strand-engog frisk, fattig eng.
Følgendearterble påvist, alle livskraftige (LC):
Ryllik, knegras,blåkoll, svartknoppurt,gulaks,blåklokke,kamgras,mjødurt,vårkål, jordnøtt,
engsyre,smalkjempe,løvetann-art, kystgrisøyre,gåsemure,stornesle,vassarve,vendelrot,
smyle,sølvbunke,hundegras,fjøresauløk,fjøresaltgras,strandkjempe,geitsvingel,
sauesvinget,rødsvingel,engkvein,saltsiv,bergknapp-art, skjørbuksurt,kusymre,kvitkløver,
tunrapp,groblad,fjørehøymol,hundegras,myrtistel, strandkjeks,øyentrøst-art, sveve-art,
finnskjegg,mispel-art, rose-art, hassel.
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Geologi og kvartærgeologi

Planområdetbestårav bart fjell med vulkanskmetasandstein
og kvartskifer(NGUs løsmasse
og bergrunnskart
).

4. 3

Naturtyper

I sjø er det storestortareforekomster
nordvestfor planområdet(Figur 8). Dette stortarebeltet
går på utsidenav hele Karmøy.Forekomstendanneren sværtstor, sammenhengende
skog
rundt Karmøy med høy verdi.
Ålegressengerer modellerttil forekomsteri nærheten av planområdet.I Temakart-Rogaland
er det markerten avgrensningmedålegresssom er modellertbådesørog nord for
planområdet(Figur 8).
Det ble ikk e observertålegresseller stortarefra land.

Figur 8. Til venstre:Det er registrert store stortareforekomsterpå utsidenav Ongøy.Til høyre: Modellerte forekomsterav
ålegressi Ongøybukta.

Det er ikke forekomsterav naturtyperinnenforplanområdet,kamgrasble registrert,menikke
i storenok forekomstertil at det er kamgraseng,
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4. 4

Artsforekomster

I naturbaseog i artskarter det registrertsvartbak,lappspove,makrellterneog sandsvalei
nærhetenav planområdet(Figur 9).

Figur 9. Artsregistreringeri nærhetenav planområdet

4. 5

Fremmede arter

Mink (SE) er registrerti bukta sørfor planområdet(Figur 9).
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Verdi, omfang og konsekvenser

Planområdethar ingen forekomsterav naturmangfoldav høy verdi. Begrepet"verdifullt
naturmangfold"betyr i dennesammenhengen
først og fremst sjeldne(rødlistede)naturtyper
eller arter,artereller naturtypersom Norgehar et særligansvarfor og viktige
naturtypelokalitetereller artersom det er knyttet internasjonaleforpliktelser til.
Tiltaket vil medføreet arealbeslag,noe som medførerat eksisterend
e naturmangfoldutgår.
Verdienpå naturmangfoldetpå flaten med strandengpreg
settestil liten. Verdien på
naturmangfoldeti de småvikene i sjø som skal fylles ut og planeressettestil liten. Omfanget
på tiltaket i vikene settestil stor. Verdienpå den vestvendtebergveggensettestil middelsog
omfangettil lite negativt.
Bølgebryterevil medføreen endringi eksponeringsgraden
til volumet på innsidenav
bølgebrytere.Eksponeringsgrad
er en strukturerendefaktor for naturmangfoldetog en
reduserteksponeringsgrad
vil kunneendreartssammensetningen
noe.Det er ikke påvist
spesiellesårbareartereller andreartersom kreverspesielthensyni littoralsoneninnenfor
planområdet.Omfangetav bølgebryterevurderestil å væremiddelsnegativ,denne
påvirkningenvil avtamed økendeavstandtil bølgebrytere.
Samletgir planforslaget liten negativ konsekvenspå naturmangfoldet(Tabell 2)

Tabell 2 Verdi, omfang og konsekvens av tiltaket

for hvert delområde.

Delområde

Verdi

Omfang

av tiltaket

Konsekvens

Flate med s trandengpreg

Liten

Stort negativt

Liten negativ( - )

Vestvendt bergvegg

Middels

Liten negativt

Liten negativ ( - )

Områder i sjø sør for
bølgebryter

Liten

Middels negativt

Liten negativ ( - )
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Forslagsstillers

vurdering
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etter Nml. §§8 - 1 2

De miljømessigeprinsippenei naturmangfoldloven§§ 8 – 12 skal leggestil grunnved
utøvelseav offentlig myndighetfor å vurderom prosjektetkan gjennomføres.Lovensformål
er:
"…. at naturenmeddensbiologiske,landskapsmessige
og geologiskemangfoldog
økologiskeprosessertas vare på vedbærekraftigbruk og vern, ogsåslik at dengir
grunnlagfor menneskenes
virksomhet,kultur, helseog trivsel, nå og i fremtiden,
ogsåsomgrunnlagfor samiskkultur."
I dettekapitteleter prosjektetvurdertfor å seom kravenei §§ 8 – 12 er ivaretatt,eventuelle
tiltak er listet opp og det er henvisttil rapporterder det er relevant. Den endeligevurderingen
om prosjektettilfredsstiller kravenei naturmangfoldlovenmå avgjøresav offentlig
myndighet.

6. 1

Om kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget
skal væretilstrekkelig for å kunnebeskriverelevantesiderved
naturmangfoldetpå stedet,deriblantidentifisereviktige forekomsterav arter,naturtyperog
økologisktilstand.Det skal ogsåværetilstrekkelig for å kunnebelyseeffekterav tiltaket på
naturmangfoldetsetti lys av den samledepåvirkningsom naturmangfoldetvil bli utsatt for.
"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskal så langt det er rimelig
byggepå vitenskapeligkunnskapom arters bestandssituasjon,
naturtypers
utbredelseog økologisketilstand, samteffektenav påvirkninger.Kr avet til
kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakenskarakterog risiko for
skadepå naturmangfoldet.
Myndigheteneskal videre leggevektpå kunnskapsomer basertpå generasjoners
erfaringer gjennombruk av og samspillmednaturen,herunder slik samiskbruk, og
somkan bidra til bærekraftigbruk og vern av naturmangfoldet."
Naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget
skal dekketo forhold:
›

Kunnskapom forekomster:Viktig naturmangfoldi influensområdet.En
verdivurderingav forekomsteneer sentraltfor å kunnevurdereom
kunnskapsgrunnlaget
er godt nok.

›

Kunnskapom virkninger av tiltaket. Virkningeneskal kunnevurderesut fra den
samledebelastningnaturmangfoldeter eller vil bli utsattfor.
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Vurderingerfor prosjektet:
›

Kunnskapom forekomster:I detteprosjekteter kunnskapsgrunnlaget
sammensattav
registrerte, offentlig tilgjengeligedatasamtbefaringi felt.
Kunnskapsgrunnlaget
vurderessamletsom tilstrekkelig for å kunnevurdereverdienav
berørtnatur.
Kunnskapom virkninger av tiltaket: Virkninger på naturmangfoldeter belysti
kapitel 5. Tiltaket vil medføreet arealbeslag,noe som medførerat eksisterende
naturmangfoldutgår.Verdien på naturmangfoldetpå flaten med strandengpreg,
som
vil utgå,vurderestil liten. Bølgebryterevil medføreen endringi eksponeringsgraden
til volumet på innsidenav bølgebrytere.Omfangetav bølgebryterevurderestil å
væreliten negativ,dennepåvirkningenvil avta med økendeavstandtil bølgebrytere.

6. 2

Føre - var prinsippet

Detteprinsippethengernærtsammenmed kunnskapsgrunnlaget.
Er kunnskapsgrunnlaget
svakt, skal føre-var prinsippettilleggesstørrevekt.
"§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffesen beslutningutenat det foreligger tilstrekkeligkunnskapom
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet,skal det tas siktepå å unngåmulig
vesentligskade på naturmangfoldet.Foreligger en risiko for alvorlig eller
irreversibelskadepå naturmangfoldet,skal ikke mangelpå kunnskapbrukessom
begrunnelsefor å utsetteeller unnlateå treffe forvaltningstiltak."
Naturmangfoldloven
Vurderingerfor prosjektet:
Kunnskapsgrunnlaget
er godt. Vegetasjonenpå flaten vil utgåsom følge av arealbeslagog
bølgebryterevil medføreen endringi eksponeringsgrad
og dermedpotensieltartsfordelingen
på innsidenav bølgebrytere.

6. 3

Samlet belastning på naturmangfoldet

Loven kreverat påvirkningentiltaket har på naturmangfoldetskal sesi en større
sammenheng.
Eksisterendeog framtidigepåvirkningerskal inkluderesi vurderingene.
Bakgrunnenfor dennevurderingener først og fremst om tiltaket har betydningfor oppnåelse
av forvaltningsmålenefor artereller naturtyperJfr Naturmangfoldlovens
§§ 4-5.
" § 4.(forvaltningsmålfor naturtyperog økosystemer)
Målet er at mangfoldetav naturtyperivaretas innenforderesnaturlige
utbredelsesområde
og meddet artsmangfoldetog de økologiskeprosessene
som
kjennetegnerden enkeltenaturtype.Målet er ogsåat økosystemers
funksjoner,
struktur og produktivitetivaretasså langt det ansesrimelig.
§ 5.(forvaltningsmålfor arter)
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Målet er at arteneog deresgenetiskemangfoldivaretaspå lang sikt og at artene
forekommeri levedyktigebestanderi sinenaturlige utbredelsesområder.
Så langt
det er nødvendigfor å nå dettemåletivaretasogsåartenesøkologiske
funksjonsområderog de øvrigeøkologiskebetingelsenesomde er avhengigeav.
Forvaltningsmåletetter førsteledd gjelder ikke for fremmedeorganismer.Det
genetiskemangfoldinnenfor domestisertearter skal forvaltesslik at det bidrar til
å sikre ressursgrunnlagetfor fremtiden.
§ 10.(økosystemtilnærming
og samletbelastning)
En påvirkningav et økosystemskal vurderesut fra densamledebelastningsom
økosystemet
er eller vil bli utsatt for."
Naturmangfoldloven

Vurderingerfor prosjektet:
Arealbeslagog aktiviteter vil ikke vesentligøke samletbelastningpå terrestrisk
naturmangfoldutoverdet som påføresi form av reine arealbeslag.

6. 4

Miljøforsvarlige

teknikker

og driftsmetoder

§ 12)

§§ 11 i Naturmangfoldlovenkreverat tiltakshaveri hovedsakskal dekkekostnadeneved
eventuellemiljøforringelser.
"§ 11.(kostnadene
vedmiljøforringelseskal bæresav tiltakshaver)
Tiltakshaverenskal dekkekostnadenevedå hindre eller begrenseskadepå
naturmangfoldetsomtilta ket volder, dersomdetteikke er urimelig ut fra tiltakets
og skadenskarakter."
Naturmangfoldloven

Vurderingerfor prosjektet:
Det settessom en forutsettingat miljøforsvarligeteknikker skal benyttesi den videre
planleggingenog gjennomføringav prosjektet.
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Nasjonale miljødatabaser:
http://A rtsdatabanken.no/
https://Naturbase
.no/
http://Milj ostatus.no/
http://NGU.no/
http://Vann-nett.no/portal/
https://Temakart-Rogalandno/
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