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Forord 

 
I forbindelse med planer om utfylling i Fauskevika i forbindelse med planer om etablering 
av Tower Hotel Fauske, er det gjennomført en konsekvensutredning for tema 
naturmangfold. Utredningen har tatt utgangspunkt i forslag til planprogram av 16.01.2018. 
 
 
  



  

   

1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 
På oppdrag fra Rambøll har Natur og Samfunn AS utført en konsekvensutredning på temaet 
naturmangfold i forbindelse med planer om utfylling og etablering av hotell i Fauskevika i 
Fauske kommune. 
 
Datagrunnlag 
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. 
Det er utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og 
konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et 
influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør 
utredningsområdet. 
 
Metoder 
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om 
kartlegging av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). 
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 stor verdi for temaet. Omfanget av 
tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra 
stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt omfang. 
Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier 
og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle 
negative konsekvenser av tiltaket. 
 
Registreringer 
Det er registrert 4 lokaliteter/forekomster som er verdivurdert, 2 vannforekomster, 1 
bløtbunnsområde i strandsonen, samt Fauskevika som beiteområde for sjøørret som har 
Sulitjelmavassdraget som gyte- og oppvekstområde. 
 
Verdivurdering 
Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være middels. Dette særlig på 
grunnlag av funksjonsområde for sjøørret, samt gruntvannsområdet innerst i vika.. 
 
Konsekvenser 
En har gjort en samlet vurdering av registrerte naturverdier og gitt tiltaket ubetydelig/liten 
negativ konsekvens.  



  

   

2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

På oppdrag fra Rambøll har Natur og Samfunn AS utført en konsekvensutredning for 
temaet naturmangfold i forbindelse med planer om utfylling og etablering av hotell i 
Fauskevika i Fauske kommune  
 
En ønsker å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planområdet er i alt 
ca. 29,6 daa, og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir ut i 
Fauskevika.  
 
Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for 
utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 
1.7.2009. Fauske kommune har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og 
planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning § 11. 
 
Tema som er utredet er marine naturtyper som bl.a. bløtbunnsområder i strandsonen og 
ålegressenger, samt arter som kan tenkes å bruke sjøområdene i og i nærheten av 
tiltaksområdet som viktig funksjonsområde, for eksempel marine fiskeslag og anadrom fisk. 
I tillegg ble det tatt prøver av bløtbunnsfaunaen i området.  

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.1.1 Eksisterende informasjon 

Fylkesmannens miljøvernavdeling er blitt forespurt om aktuell informasjon om registrerte 
naturverdier i området.  
I tillegg er det søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens 
tjeneste Artskart og Miljødirektoratets Naturbase.  

3.1.2 Feltundersøkelser 

Feltundersøkelsene ble utført 16.10.2017. Det var gode forhold, med sol og vindstille. 
Sikten i vannet var god.  

3.2 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger 
skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når 
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). 
Her er kravet til konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal 
utføres (Miljøverndepartementet 1999). 
Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er 
planlagt. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens 
vegvesen (2014). 



  

   

3.3 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et 
område. Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2. Når det 
gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 19 for 
kartlegging av marine naturtyper som metode. For verdisetting av vannforekomster er 
økologisk status fra vann-nett.no, og kriteriene fra Statens vegvesen sin håndbok V712 
benyttet. 
Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Landskaps-økologiske 
sammenhenger  

Områder uten landskaps-
økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 
regional landskapsøkologisk 
funksjon.  
Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom 
verdisatte delområder 
(f.eks. naturtyper).  
Grøntstruktur som er viktig 
på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk  
funksjon.  
Arealer med sentral 
sammen-bindingsfunksjon 
mellom verdisatte delom-
råder (f.eks. naturtyper).  
Grøntstruktur som er viktig 
på regionalt/nasjonalt nivå.  

Vannmiljø/  
Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-
klasser svært dårlig eller 
dårlig.  
Sterkt modifiserte  
Forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-
klassene moderat eller god/ 
lite påvirket av inngrep.  

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklasse svært god.  

Verneområder,  
NML. kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 
naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 37, 38 
og 39) 

Naturtyper på land og i 
ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A.  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C.  Lokaliteter i verdikategori B 
og A.  

Viltområder  Ikke vurderte områder 
(verdi C)  
Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk 
med  
viltvekt 2-3  
Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk 
med  
viltvekt 4-5  
Svært viktige viltområder 
(verdi A)  

Funksjonsområder for 
fisk og andre fersk-
vannsarter  

Ordinære bestander av inn-
landsfisk,  
ferskvannsforekomster uten 
kjente registreringer av rød-
listearter  

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, 
sjørøye, harr m.fl. 
Forekomst av ål  
Vassdrag med 
gytebestandsmål/ årlig 
fangst av anadrome 
fiskearter < 500 kg.  
Mindre viktig områder for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR  
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU, nær 
truet NT.  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl.  
Nasjonale laksevassdrag  
Vassdrag med gytebe-
standsmål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter > 500 
kg.  
Viktig område for elvemus-
ling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige 
for distriktets geologiske 
mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 
geologiske mangfold og 
karakter  
Prioriteringsgruppe 2 og 3 
for kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til landsde-
lens eller landets geologiske 
mangfold og karakter  
Prioriteringsgruppe 1 for 
kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 
arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag 
(DD) etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste  
Fredete arter som ikke er 
rødlistet 

Forekomster av truete 
arter, etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste: 
dvs. kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

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



  

   

 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 
(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et 
vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2015 er benyttet i 
arbeidet. IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske 
rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse 
rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):  
 
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 
 
For øvrig vises det til Hilmo m.fl. (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer 
artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område 
angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.4 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene 
som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet. 

3.5 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 
0-alternativet. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 
miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 1 er en matrise som angir 
konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget 
stor positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på 
figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken 
vises de positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 
 



  

   

 
Figur 1. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.5.1 Sammenstilling 

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

3.5.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad 
for tiltakshaver, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige 
avbøtende tiltak er beskrevet. 

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

4.1.1 Klima og vegetasjonssoner 

Fauske ligg i svakt oseanisk seksjon (O1) i mellomboreal sone. Siden den delen av selve 
utbyggingsområdet som ligger på land er sterkt preget av bebyggelse, veier og annen 
infrastruktur, gjøres det ikke noen videre vurderinger av vegetasjonssoner og beskrivelse av 
naturen slik den ville vært uten slike inngrep. 



  

   

4.1.2 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunn og løsmasser på land vil ha liten betydning for denne utredningen. I sjøområdet 
beskrives det øvre løsmasselaget som hovedsakelig bløtbunn med mudder og silt. 
 

4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Tiltaksområdet ligger i Fauske sentrum og tilliggende sjøområde.  
 

 
Figur 2. Kartet viser planområdet for tiltaket. 

 
Området består generelt av et bebygget område med sentrumsfunksjoner og infrastruktur 
som hører til. Dette medfører at vegetasjonen på land for det meste er bygget ned, og det 
som eksisterer av vegetasjon er dels er plantet, og dels tilfeldig oppslag av vegetasjon der 
det er forhold for det.  I strandsonen er det deponert masser i flere omganger. Av flyfoto 
fra Finn.no ser en at det ble gjort en utfylling mellom 2004 og 2009 for å gi plass til dagens 
veg langs sjøkanten. 
 
Sjøområdene ved Fauske, Fauskevika, ligger langt inne i Skjerstadfjorden på nordøstsiden 
der fjorden svinger sørover inn i Saltdalsfjorden. Fauskevika har en relativt stor horisontal 
dybde, og mottar mye ferskvann fra Sulitjelmavassdraget som løper ut i Fauskevikas 
østside. Sulitjelmavassdraget er sterkt forurenset som følge av gruvevirksomhet, noe som 
trolig påvirker kjemisk tilstand i vannforekomsten som Fauskevika tilhører. 



  

   

4.3 Viktige naturtyper 

Det er fra før ikke registrert viktige naturtyper innenfor tiltakets influensområde. 
 
Bløtbunnsområder 
Via flyfoto er det avgrenset en viktig naturtype etter håndbok 19 om karlegging av marint 
biologisk mangfold. Dette er naturtypen «Bløtbunnsområder i strandsonen». 
 

 
Figur 3. Kartet viser en viktig naturtypelokalitet av typen «Bløtbunnsområder i strandsonen» 

 
Lokaliteten er liten, men tas med fordi den ligger i nærområdet for sjøørret som benytter 
Sulitjelmavassdraget som gyte og oppvekstområde. I noen grad benyttes den nok også av 
næringssøkende og rastende vanntilknyttede fugler.  
 
Lokalitet 1, Indre Fauskevika 
Størrelsen er ca 40 daa, og tilsier ikke større verdi enn C-lokalt viktig. 

4.4 Anadrom fisk 

Sulitjelmavassdraget renner ut i Fauskevika. Dette vassdraget har betydelige utfordringer i 
forhold til vassdragsregulering og forurensning. Det fører likevel i en viss grad anadrom fisk 
som er viktig å ta vare på. En må regne med at sjøørret fra vassdraget bruker nærområdet i 
sjø til næringssøk. I tillegg har flere viktige vassdrag for sjøørret utløp til Skjerstadfjorden, 
bl.a. Saltdalsvassdraget. 
 
Sjøørret foretrekker byttedyr som krepsdyr, mangebørstemark, insekter og fisk. Dette er 
arter som finnes i bløtbunnsområder spesielt. Det er spesielt den yngre sjøørreten som 
benytter seg av næringstilgangen i strandsonen. Disse områdene brukes av yngre sjøørret i 
sommerperioden. Størrelsen på fisken er med på å gi ulike beitepreferanser. Større fisk vil 



  

   

jakte i den pelagiske sonen lengre ut i fjorden, men også jakte i de mer grunne områdene i 
perioder av året.  
 
Fauskevika har relativt begrenset areal med beiteområder for sjøørret vi mener det er riktig 
å sette verdien av Fauskevika for sjøørret til middels verdi. 

4.5 Vannmiljø 

Fauskevika har i følge vann-nett.no økologisk tilstand «Moderat». Det oppgis at 
forekomsten i middels grad er påvirket av diffus avrenning fra gruvevirksomhet, 
hydromorfologiske endringer som følge av vassdragsregulering, samt diffus avrenning fra 
By/tettsted. Vannforekomsten får verdi liten/middels verdi. 
 
Tilliggende vannforekomst Nedrevatnet har økologisk status «Dårlig». Denne statusen får 
den på grunn av forurensning fra gruvedrift, og på grunn av hydromorfologiske endringer 
som følge av vassdragsregulering. Verdien settes til liten verdi. 
 

ID Navn Økologisk status Verdi 
0363020900-C Fauskevika Moderat Liten/middels verdi 
0363020800-C Nedrevatnet Dårlig Liten verdi 

4.6 Fremmede arter 

Planområdet er ikke undersøkt for fremmede arter.  
 

 
Figur 4. Bilder tatt fra øvre del av planområdet mot sør. Kilde: Google. 

4.7 Rødlistearter 

Av rødlistede arter er bare fugler registrert i nærheten av planområdet. Noen er bare 
tilfeldige overflyvninger, mens andre trolig har vært på næringssøk eller registrert under 



  

   

trekktiden. Artene som er observert er sothøne (VU), havelle (NT), bergand (VU), ærfugl 
(NT), makrellterne (EN), storspove (VU), sjøorre (VU), gulnebblom (NT), fiskemåke (NT), 
taksvale (NT), svartand (NT), brushane (EN), teist (VU), tyvjo (NT) og stær (NT). Det er 
registrert bløtbunnsområder både i Klungsetvika vest for Fauskevika, og i Nedrevatnet. 
Området vil derfor mest sannsynlig ha en viss funksjon som rasteområde for vanntilknyttet 
fugl. 
 

4.8 Bløtbunnsfauna 

Det ble tatt fire grabbprøver fra planområdet og den umiddelbare nærhet for å sjekke om 
det var sjeldne/rødlistede arter blant disse. Prøvene viste bare vanlige forekommende 
arter, og ingen var rødlistet. 
 

4.9 Sammenstilling av naturverdier 

Figur 5. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet, samt deres verdi etter håndbok V712. 

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal 

Lok 1 Indre Fauskevika 
 Gruntvannsområde i strandsonen Middels 

 

Lok 2 Sulitjelmavassdraget Sjøørret Middels 
 

Lok 3 Fauskevika 
 Vannforekomst Liten/middels  

Lok 4 Nedrevatnet Vannforekomst Liten  

5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. 
Dagens situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved 
vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes 
uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-
alternativet for naturmangfoldet bli ubetydelig. 

5.2 Utbyggingsalternativet 

Lokalitet 1, Indre Fauskevika, naturtypelokalitet 
Verdi: Middels 
 



  

   

I anleggsfasen vil turbiditeten i vannet kunne øke som følge av utfylling i sjøen. Dette vil 
kunne føre til økt sedimentering i lokaliteten. Dette vil ikke ha noen stor betydning for 
lokalitetens betydning som leveområde for bløtbunnsorganismer eller næringssøkende 
fugl. Undersøkelser (Helmersen, T og L. Støver 2018) viser forhøyede verdier av PAH i øvre 
lag av bunnsedimentene. En har ikke oversikt over utbredelsen av PAH i resipienten, da det 
bare er tatt prøver i og nær tiltaksområdet. Forurensningen antas å tilføres resipienten ved 
utslipp av overvann fra Fauske, noe som trolig fører til at det har vært en mer eller mindre 
kontinuerlig eksponering for PAH i større deler av Fauskevika. Under anleggsfasen er det 
også risiko for utilsiktede utslipp av drivstoff/oljer i forbindelse med anleggsmaskiner. 
 
En forutsetter at ev utslipp som følge av hotelletableringen ikke inneholder miljøskadelige 
stoffer. Under denne forutsetningen mener vi at tiltaket ikke vil ha noen effekt på 
gruntvannsområdet, og at omfanget derfor er intet for lokalitet 1.  

 
Konsekvensen er derfor ubetydelig (0). 
 

 
Figur 6. Bildet viser dagens kaipromenade der piren med hotell er planlagt. Kilde: Google. 

 
Lokalitet 2, Anadrom fisk i Fauskevika 
Verdi: Middels 
 
I anleggsfasen vil turbiditeten i vannet kunne øke som følge av utfylling i sjøen. Gjøres 
denne utfyllingen ved å deponere sprengstein, kan kvasse partikler skade gjellene på fisk 
som eksponeres for disse, da inkludert sjøørret som beiter i området. Er konsentrasjonen 



  

   

høy nok, kan det føre til akutte og dødelige skader på fisken. Omfanget er avhengig av 
spredning og strømhastighet, og hvor mye fisk som befinner seg i nærheten. 
 
Under anleggsfasen er det også risiko for utilsiktede utslipp av drivstoff/oljer i forbindelse 
med anleggsmaskiner. 
 
 
Tiltaket vil ikke bygge ned viktige områder for næringssøk for sjøørret, da dette er et dyp 
som ørreten sjelden beiter i. Selve utfyllingen vil øke lengden på strandlinjen og dermed 
øke arealet av områder som ørreten foretrekker å beite i. 
Omfanget av tiltaket settes til intet. 
 

 
Konsekvensen er derfor ubetydelig (0). 
 
 
Lokalitet 3, Fauskevika, vannforekomst 
Verdi: Liten/middels 
 
Vannforekomsten utgjør blant annet havneområde for Fauske, og er tidligere utfylt langs 
nordsiden. Forekomsten er også påvirket av forurensning fra gruver og avrenning fra 
tettsteder. Økologisk tilstand er moderat. Selv om tiltaket vil få ytterligere endret 
morfologi, så vil ikke dette i seg selv være til hinder for å nå god tilstand om forholdene 
med hensyn til forurensning skulle bedre seg. 
 
Omfanget settes til lite negativt for Fauskevika. 

 
Når verdien er liten gir dette ubetydelig/liten negativ konsekvens for lokaliteten (0/-). 
 
 
Lokalitet 4, Nedrevatnet, vannforekomst 
Verdi: Liten 
 
Tiltaket vil ikke påvirke denne vannforekomsten vesentlig. Under stigende vannstand vil 
partikulært materiale som blir virvlet opp under anleggsarbeidene i noen grad kunne følge 
vannstrømmen inn i Nedrevatnet. 
 
Omfanget settes til intet for vannforekomsten. 



  

   

 
Når verdien er liten gir dette ubetydelig konsekvens for vannforekomsten (0). 

5.3 Sammenstilling og rangering 

Tabellen under gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 
utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde 
områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta 
er brukt som støtte for vurderingene.  
 

Tabell 2. Sammenstilling av konsekvensvurdering. 

Lokalitet Verdi 
 

Omfang 
Konsekvens  

0-alternativet 
Konsekvens 

utbyggingsalte
rnativet 

Lok 1  Middels Intet 0 0 

Lok 2 Middels Intet 0 0 

Lok 3 Liten/middels Lite negativt 0 0/- 

Lok 4 Liten Intet 0 0 

Samla konsekvens 
 0 0/- 

Rangering  1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet  Liten Middels 

 

5.4 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

§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.” 
 
En har gjennom denne utredning vurdert naturverdier i tilknytning til den marine delen av 
planområdet, samt ev verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Det ble 
ikke registrert naturtyper eller rødlistede arter som vil bli bygget ned, verken på land eller 
som følge av utfylling i sjø. Det ble skjønnsmessig registrert en naturtype, men som vi 
mener ikke blir vesentlig negativt påvirket. Planområdet er ikke sjekket for svartelistede 
arter.  
 
Undersøkelser foretatt i 2018 viser en forholdsvis lav konsentrasjon av metaller i 
bunnsedimentene i tiltaksområdet, men noe forhøyede verdier av PAH. PAH antas å omme 
fra utslipp av overvann fra Fauske, og er trolig derfor et resultat av en kontinuerlig tilførsel 
over tid. Det betyr at forurensningen trolig er spredd over et større område i Fausevika, og 
at organismene som lever der allerede er eksponert for denne miljøgiften. Vi tror derfor 
ikke at dette tiltaket i seg selv vil føre til vesentlige virkninger for registrerte naturverdier.  



  

   

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok i forhold til å vurdere konsekvensene av 
anleggsarbeider og driftsfasen av selve tiltaket, men er dårlig i forhold til ev forekomster av 
svartelistede arter på land. 
 
§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.” 
 
Vi mener å ha innhentet nok kunnskap om området til å kunne vurdere virkningene av 
tiltaket godt nok. Det betyr at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet. En vil 
likevel bemerke at det ikke er gjort feltundersøkelser av biolog, og at vegetasjon på land, 
for eksempel ev forekomster av fremmedarter, ikke er undersøkt. 
 

§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 skjer i et område som allerede er sterkt modifisert i forhold til naturtilstanden, og 
inngrepet er relativt sett lite. Det foreligger ingen spesielle naturverdier som blir negativt 
påvirket av tiltaket, og vi mener derfor at en økning av den samlede belastningen på 
naturtyper, artsmangfold eller fjordsystemet er liten. 

5.5 Avbøtende tiltak 

I så stor grad som mulig er det viktig å hindre spredning av finmateriale fra sprengstein. En 
bør vurdere om bruk av siltgardiner er mulig, og om strømforholdene varierer på en slik 
måte at en kan vurdere å fylle ut/deponere slike masser under rolige strømforhold.  
 
Før anleggsarbeidene starter bør planområdets landareal sjekkes for eventuelle 
forekomster av svartelistede arter, og massehåndteringen må ta hensyn til dette og 
transportere og deponere infiserte masser på en forsvarlig måte som hindrer spredning. 
Anleggsmaskiner må på samme måte rengjøres før de fraktes ut av området. 
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7. VEDLEGG 

Bløtbunnsfauna registrert i grabbprøver i og i nærheten av planområdet. 
 

 

Fauske
Provtagningsdatum:

Det. Anna Scherer 1
Taxa Individantal
CNIDARIA, nässeldjur

Edwardsiidae 3
POLYCHAETA, havsborstmaskar

Capitella capitata artkomplex 1
Cauleriella sp. 1
Capitellidae 1
Cirratulidae 1
Diplocirrus glaucus 1
Eteone flava/longa 10
Glycera alba 1
Goniada maculata 5
Hydroides norvegica 2
Maldanidae 4
Nephtys sp. 4
Nereimyra punctata 1
Oxydromus flexuosus 1
Pholoe baltica 12
Phyllodocidae 1
Prionospio sp. 1
Scoloplos armiger 56
Sigalionidae juv 3
Sthenelais limicola 4
Syllidae 3

CRUSTACEA, kräftdjur
Cheirocratus sundevalli 3
Paguridae juv 1

BIVALVIA, musslor
Abra nitida 1
Abra sp. juv 2
Nucula nitidosa 1
Tellinidae juv 1
Thyasira sp. juv 10

ECHINODERMATA, tagghudingar
Ophiuroidea juv 1

ASCIDIACEA, sjöpungar
Ascidiacea 1
Summa (antal individer): 137
Summa (antal taxa): 30
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