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1. Sammendrag 

Denne rapporten inneholder en konsekvensutredning (KU) for deltema vannmiljø som er en del av 

Kystsoneplan for Varangerfjorden. Delutredningen inngår i samlet KU som Rambøll utfører på oppdrag 

fra kommunene i planområdet. I utredningen er konsekvensene for både akvatisk naturmangfold og 

vannkvalitet utredet. 

 

Varangerfjorden er et stort område i hvilket 35 vannforekomster er berørt av kystsoneplanen. Disse er i 

varierende grad påvirket av menneskelige aktiviteter, alt ifra helt urørte områder med villmarkspreget 

natur til sterkt påvirkede områder med havner, gruveindustri og byer. 

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være utilstrekkelig i alle vannforekomster/delområder unntatt en. I 

enkelte tilfeller er det hele vannforekomsten som ikke er undersøkt mtp. tilstandsklassifisering, men 

oftest er det selve tiltaksområdene som er vurdert å være for lite undersøkt mtp. naturtyper og 

funksjonsområder. 

 

Alle vannforekomster/delområder er vurderte å ha svært store naturverdier. Det er oftest 

funksjonsområder knyttet til sterkt eller kritisk truede fuglearter, i kombinasjon med forekomst av 

naturtyper med svært stor verdi, som resulterer i verdisettingen. Flere vannforekomster er i tillegg 

nasjonale laksefjorder. Verdien som villmarkspreget natur kan ha i tiltaksområdene er inkludert i 

vurderingen. 

 

For de fleste tiltakene er påvirkning og konsekvens vurdert som forholdsvis liten. Mindre steinmoloer 

og ankringsplasser vurderes å ikke føre til betydelig negativ påvirkning av delområder, dersom det ikke 

er direkte arealbeslag av viktige naturtyper eller funksjonsområder. Imidlertid er det i enkelte tilfeller 

vurdert at et stort antall tiltak i en vannforekomst kan resultere i en samlet belastning som er betydelig. 

I tillegg vurderes selve aktiviteten med båter å kunne føre til langvarige forstyrrelser og potensiell 

forurensning av miljøgifter. For enkelte vannforekomster/delområder er det også forskjell på de ulike 

tiltakenes påvirkning. Tiltak som for seg selv ikke vurderes problematiske kan risikere å vurderes som 

mer negative i kombinasjon med andre tiltak i samme vannforekomst/delområde. Eksempler på dette er 

ABA210, ABA216 samt flere tiltak i Jarfjorden. 

 

Tabell 1 er en sammenfatning av resultatene og konklusjonene fra KU:en. Vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget forklares i kap 3.1.3. Vurderingen av verdi, påvirkning og konsekvens er iht 

veilederen M-1941. Vurdering av §12 er en vurdering av risiko for at paragrafen kan komme til 

anvendelse, dvs. om det er risiko for at tilstanden i vannforekomsten forringes eller at miljømål ikke kan 

oppnås. 
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Tabell 1. Tiltak med vurdering av kunnskapsgrunnlag, verdi, påvirkning, konsekvens og §12 for 

delområdene i Kystsoneplan for Varangerfjorden 2022 

Tiltak §8 Kunnskapsgrunnlag Vurdering 
verdi 

Vurdering 
påvirkning 

Vurdering 
konsekvens 

Vurdering §12 

ABA201 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

ABA202-204 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

ABA205 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

ABA206-207 Dårlig - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

ABA209-210 Dårlig - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade Nei 

ABA211 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

ABA212 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade Nei 

ABA216 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade Nei 

ABA213 God - tilstrekkelig Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade Ja - arealbeslag 

ABA214 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

ABA217-232 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Ja - samlet belastning 

ABA233-235 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

HOS103 Dårlig - utilstrekkelig Svært stor Forbedret Noe miljøforbedring Nei 

HOS201 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

HOS202 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Ja - samlet belastning 

HOS203 Middels - utilstrekkelig Svært stor Forringet Alvorlig miljøskade Ja - arealbesl. + samlet bel. 

OP201 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Ja - samlet belastning 

SH201 Dårlig - utilstrekkelig Svært stor Forringet Alvorlig miljøskade Ja - arealbesl. + samlet bel. 

VK201 Middels - utilstrekkelig Svært stor Forbedret Noe miljøforbedring Nei 

VK207 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Ja - samlet belastning 

VK209 Dårlig - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

VK210 Dårlig - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

VK211 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

#4-#5 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 

#6-#7 Middels - utilstrekkelig Svært stor Noe forringet Noe miljøskade Nei 
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2. Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 

Formålet med kystsoneplanen er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. 

Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og 

verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og 

erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om 

arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende plan per kommune på 

kommuneplannivå. Planområde utgjøres av Varangerfjordens sjøområder med bifjorder, avgrenset av 

kystkontur og plan- og bygningslovens virkeområde i sjø (1 nautisk mil utenfor grunnlinja). Hver 

kommune vedtar kystsoneplanen for eget sjøområde. 

 

Foreliggende rapport er en konsekvensutredning av vannmiljø, med en utredning av kunnskaps-

grunnlag, verdier og konsekvenser for hvert delområde med tanke på planlagte tiltak. 

Konsekvensutredningen følger KU-forskriften og baserer seg metodisk på veileder M-1941 

«Konsekvensutredninger for klima og miljø» fra Miljødirektoratet.   

2.2 Områdebeskrivelse og geografisk avgrensning 

Området avgrenses av Varangerfjordens sjøområder med bifjorder innenfor de fire kommunene Vardø, 

Sør-Varanger, Nesseby og Vadsø i Troms-Finnmark fylke (Figur 1). Flere vannforekomster havner 

utenfor planområdet eller ligger i flere kommuner. I tillegg kan det være enkelte ferskvannsforekomster 

som må vurderes i forbindelse med verdi- og konsekvensutredningen for tiltak i sjø. 

 

 

Figur 1. Kommuner (røde linjer, hvite bokser) og kystvannforekomster (svarte linjer, lysblåe bokser) 

som omfattes av foreliggende KU. 
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2.3 Planlagte og foreslåtte tiltak 

I forbindelse med planarbeidet er det beskrevet flere separate tiltak i området, Tabell 2. Det er foreslått 

etablering av et stort antall småbåtsanlegg, videre utvikling av et par eksisterende større havner, 

fortøyningsareal til akvakulturanlegg, nødhavner, samt opplagsområde for kalde fartøy. De fleste 

småbåtsanleggene er planlagt etablert i områder hvor det ikke er slike anlegg per i dag, men ofte 

allerede en småbåtsaktivitet med fortøyning, bøyer etc. Fortøyningsarealene er planlagt etablert i 

tilknytning til eksisterende akvakulturanlegg, mens nødhavner er planlagt i urørte småviker. Hvert 

enkelt tiltak er beskrevet oversiktlig i respektive delkapittel. 

 

Tabell 2. Planlagte tiltak i Varangerfjordens kystsoneplan 

Område-ID Kommune Type tiltak Berørt vannforekomst 

ABA201 Vardø Småbåtshavn 0424010100-2-C Bussesundet 

ABA202-204 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424020500-C Bugøyfjorden 

ABA205 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424020100-21-C Varangerfjorden-ytre Norsk-Finsk 

ABA206-207 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424030200-C Kjøfjorden-indre 

ABA209-210 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424030300-C Neidenfjorden 

ABA211 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424030400-C Korsfjorden 

ABA212 og ABA216 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424030500-3-C Bøkfjorden-ytre 

ABA213 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424030602-C Langfjorden-ytre 

ABA214 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424030601-C Langfjorden-indre 

ABA217-232 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424020700-C Jarfjorden 

ABA233-235 Sør-Varanger Småbåtshavn 0424020800-C Kobbholmfjorden 

HOS103 Vadsø Havneområde i sjø 0424020200-C Vadsø havn og 0424020100-20-C 
Varangerfjorden-indre Finnmark 

HOS201 Nesseby Havneområde i sjø 0424020100-19-C Varangerfjorden-indre Norsk-Finsk 

HOS202 Sør-Varanger Havneområde i sjø 0424020700-C Jarfjorden 

HOS203 Sør-Varanger Havneområde i sjø 0424030700-1-C Bøkfjorden-indre 

OP201 Sør-Varanger Opplagsområde kalde fartøy 0424030500-5-C Bøkfjorden-midtre 

SH201 Vardø Offentlig småbåtshavn 0424010100-1-C Østervågen 

VK201 Vadsø Fortøyningsareal til 
akvakulturanlegg  

0424020100-20-C - Varangerfjorden-indre Finnmark 

VK207 Sør-Varanger Fortøyningsareal til 
akvakulturanlegg  

0424020700-C Jarfjorden 

VK209 Vardø Ankringsområde 0424020100-22-C Varangerfjorden-ytre Finnmark 

VK210 Vardø Ankringsområde 0424000031-C Vardø fyr - Kibergneset 

VK211 Vardø Ankringsområde 0424000030-C Blodskytodden - Vardø fyr 

#4 Sør-Varanger Nødhavn 0424030400-C Korsfjorden 

#5 Sør-Varanger Nødhavn 0424030400-C Korsfjorden 

#6 Sør-Varanger Nødhavn 0424030500-3-C Bøkfjorden-ytre 

#7 Sør-Varanger Nødhavn 424030500-5-C Bøkfjorden-midtre 
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2.4 Avgrensninger og definisjoner 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) omtaler samlet belastning i § 21 «Beskrivelse av 

faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Følgende 5 

av totalt 18 faktorer blir beskrevet i foreliggende KU: 

• naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 

• økosystemtjenester 

• nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 

• forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt 

støy) 

• vannmiljø, jf. vannforskriften 

 

I praksis beskriver foreliggende KU risiko for påvirkning av vannbasert naturmangfold i form av vernet 

natur, viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og geosteder, samt risiko for påvirkning 

av tilstand i form av biologiske, morfologiske og fysiokjemiske egenskaper i vannmiljøer. Den tar ikke 

for seg vurderinger av drikkevannskvalitet eller områder utpekt til rekreasjonsformål (badeplasser). 

 

I utgangspunktet vurderes eventuelle påvirkninger på tilstand fra et vannforekomstperspektiv. En 

vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, 

magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning. I tillegg er det behov for en mer lokalspesifikk 

påvirkningsvurdering mtp. naturmangfold, med fokus på artsforekomster og naturtyper. 

 

Kravene til vannmiljø i vannforskriften innebærer oppsummert: 

• å unngå å forringe tilstanden 

• å ta spesielle hensyn til beskyttede områder 
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3. Metode 

3.1 Konsekvensvurdering 

Metoden bygger på Miljødirektoratet sin veileder M-1941 for «Konsekvensutredninger for klima og 

miljø» og er i samsvar med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder 

«Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven», utgave februar 2020. Tre begrep står 

sentralt i utredningen: verdi, påvirkning og konsekvens. I det følgende vil den trinnvise 

fremgangsmåten i utredningen, samt en grundigere beskrivelse av de tre begrepene, presenteres. 

3.1.1 Inndeling i delområder 

Delområder for vannmiljø følger i hovedsak inndelingen i vannforekomster. I tillegg vil det være behov 

for å vurdere enkelte lokale forhold, f.eks. ved forekomst av sårbare og/eller verdifulle naturtyper. 

Inndelingen i delområder påvirker til stor del konsekvensvurderingen ettersom andel av påvirket 

område er en del av begrunnelsen. Et mindre delområde vil matematisk føre til større konsekvenser enn 

et større delområde, med samme arealbeslag. Kun ved et tilfelle ble en vannforekomst oppdelt i to 

delområder: vannforekomst Varangerfjorden-ytre Finnmark ble delt opp etter kommunegrensen. 

3.1.2 0-alternativ 

Det forutsettes at nullalternativet er at respektive tiltak ikke blir gjennomført. 

3.1.3 Kunnskapsgrunnlaget 

Konsekvensutredningen er i hovedsak basert på informasjon hentet fra offentlige databaser [1, 2, 3]. 

Bredden og kvaliteten i datagrunnlaget vurderes, samt behov for supplerende kunnskap. Grunnlaget 

vurderes som tilstrekkelig eller ikke. Det samlede kunnskapsgrunnlaget er vurdert som et gjennomsnitt 

av eksisterende informasjon om vannforekomst/delområde og tiltaksområde. Dersom det er godt 

grunnlag for det ene, men dårlig for det andre, blir det samlede kunnskapsgrunnlaget vurdert som 

middels godt, men fortsatt vurdert som utilstrekkelig. For en vannforekomst eller et område uten 

datagrunnlag vurderes kunnskapsgrunnlaget å være dårlig. Dersom det er flere økologiske og/eller 

kjemiske kvalitetselementer i vannforekomsten, og registrerte naturtyper i tiltaksområdet, vurderes 

kunnskapsgrunnlaget som godt og tilstrekkelig. 

3.1.4 Vurdering av verdi 

For vannforekomster er det to hovedbegrep som danner grunnlag for verdisetting: 

1. Tilstand – kvalitet på vann-/sedimentkjemi, biologi og hydromorfologi blir verdisatt iht. veileder 

for klassifisering av vann [4] og EUs vanndirektiv. Klassifiseringen er en 5-gradig skala hvor de 

to høyeste (god og svært god) er vurdert som naturlige og ønskelige, mens øvrige tolkes som 

forringet miljø med krav om forbedring. Miljømål for en vannforekomst defineres som minst god 

tilstand, dersom det ikke allerede er svært god tilstand. Det er ikke lov til å forringe en tilstand 

uten tillatelse, jf. vannforskriften § 4 og § 12. 

2. Beskyttede områder - Vannforskriften utpeker områder som skal ha en særskilt beskyttelse. 

Beskyttelsen som disse områdene har, er begrunnet i hensynet til helse eller viktige 

naturverdier og går utover den generelle beskyttelsen som miljømålene i vannforskriften gir. 

Områder utpekt til beskyttelse av habitater (leveområder) og arter skal sikre leveområder som 

består av eller er i vann, eller arter som lever i vann, og der vedlikehold eller forbedring av 

vannets tilstand er en viktig grunn for beskyttelsen. Kategorien beskyttet område vil i første 

rekke omfatte formelt vernede områder etter naturvernloven og naturmangfoldloven. 

 

Registrerte delområder vurderes etter verdikriterier gitt i veilederen, jf. Tabell 2. Verdivurderingen 

framstilles på en skala fra Ubetydelig til Svært stor verdi. Verdier som kan gi grunnlag for innsigelse 

inngår i kategoriene Stor eller Svært stor.   
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Tabell 3. Verdikriterier for naturmangfold og verdiskala. Kilde: M-1941. Rødt kryss: naturtyper etter 

Miljødirektoratets instruks gjelder kun landmiljø og er ikke vurdert i foreliggende KU. 
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Tabell 2 forts. 
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3.1.5 Vurdering av påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. Vurderinger 

av påvirkning relateres dels til den ferdig etablerte situasjonen og dels til den midlertidige anleggsfasen. 

 

Skala for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret (Tabell 4). Vurdering av 

påvirkning gjøres i forhold til 0-alternativet, som vanligvis vil resultere i Ubetydelig endring. Tabellen er 

egentlig tilpasset landbasert naturmangfold, og benyttes i foreliggende konsekvensutredning for 

vannmiljø i kombinasjon med en vurdering av vannkvalitet og en eventuell endring i (miljø-)tilstand.  

 

Merk at det ikke fins en egen sårbarhetsmetodikk for marine vannforekomster, jf. den for 

ferskvannsforekomster (SVV sin rapport nr. 597). Sårbarheten i hvert delområde er derfor vurdert mot 

bakgrunn av både registrerte naturverdier og økologiske aspekter av påvirkning og type inngrep. Denne 

del av vurderingen er utfordrende ettersom forskjellige arter, naturtyper og funksjonsområder har ulik 

sårbarhet for ulike inngrepstyper, og i tillegg ulik sårbarhet ved ulike perioder. Foreliggende KU har 

derfor brukt fagressurser med kompetanse innenfor både fugl- og vannøkologiske vurderinger, for å 

sikre at evt. konsekvenser blir fanget opp og beskrevet på en relevant måte. 

3.1.6 Influensområde 

Selv om et tiltak kan være lokalt kan det påvirke utenfor nærområdet. Et influensområde defineres av 

Miljødirektoratet som «Et område utenfor et utslipp hvor det forventes en viss grad av påvirkning». 

Definisjonen åpner for mange tolkninger, og hva som defineres som influensområde vil variere mellom 

tiltak og typer av vannforekomster. De fleste delområder i foreliggende KU er definert baserte på 

eksisterende vannforekomster, noe som reduserer behovet for å definere influensområder. To unntak er 

Vadsø havn og Østervågen – disse to vannforekomstene er små og influensområdet ble vurdert å 

strekke seg til grensende vannforekomster. 
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Tabell 4. Veiledning for vurdering av påvirkning. Kilde: M1941 
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3.1.7 Konsekvens 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenstille verdivurderingen med vurderingen 

av tiltakets påvirkning. Konsekvensen illustreres i en konsekvensvifte, se Figur 2. Skalaen for 

konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss, jf. Tabell 5. Iht. M-1941 vil det være fokus på konsekvenser i 

den permanente situasjonen. 

 

 

Figur 2. Konsekvensvifte. Kilde: M-1941. 

 

Tabell 5. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: M-1941 

 
 

Dersom det er foreslått ulike alternativer skal disse rangeres for å tydeliggjøre hvilke som vurderes å 

være best og dårligst. Det beste alternativet rangeres som nummer 1 og med begrunnelse. I 

foreliggende konsekvensutredning er det kun et alternativ per tiltak som vurderes mot 0-alternativet. 

Det er imidlertid i enkelte tilfeller foreslått alternativer for å redusere negativ påvirkning på 

naturmiljøet. 

  



Rambøll - KU naturmangfold vannmiljø 

 

 

  

 

15/81 

3.1.8 Skadereduserende tiltak 

Utreder kan foreslå skadereduserende tiltak. Dette er konkrete forslag som kan bidra til å begrense 

negative virkninger av tiltaket.  

 

I henhold til KU-forskriften skal konsekvensutredningen beskrive de tiltakene som er anbefalt og/eller 

planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for 

miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen, jf. Figur 3. Tiltakene som beskrives er skadereduserende 

tiltak som kan bidra til å redusere negative virkninger av planalternativet. Det skal redegjøres for 

hvordan tiltakene kan endre konsekvensen av planalternativet. 

 

 

Figur 3. Illustrasjon som viser graden av prioritering sett i forhold til rekkefølgen på anbefalte tiltak. 

Først vurderes hvordan negativ konsekvens kan unngås, deretter avbøtende tiltak og restaurering, til 

slutt kan kompenserende tiltak vurderes.  

 

3.2 Vurdering etter naturmangfoldloven  

For å vurdere hvorvidt planens virkninger for naturmangfoldet er tilstrekkelig belyst er tiltaket vurdert 

opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser. Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens 

biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 

trivsel, nå og i fremtiden (§ 1). Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom (§ 7). Vurderingen tar blant 

annet utgangspunkt i forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter samt den generelle 

aktsomhetsplikten i §§ 4-6. 

 

• Kunnskapsgrunnlaget (§8) vurderes for hvert delområde og presenteres i respektive kapitel. 

• Grunnet utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for alle tiltak unntatt et, vurderes at føre var-

prinsippet (§9) kommer til anvendelse. 

• Tiltakshavere skal bære evt. kostnader pga. miljøforringelse (§11). 

• Det forutsettes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12), i både anleggs- og driftsfase. 

3.3 Vurdering etter vannforskriften § 12 

I henhold til vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes, med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. 

§ 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst 

som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. Det er den aktuelle 
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sektormyndigheten for det omsøkte tiltaket som foretar vurderingen etter § 12, både om den kommer 

til anvendelse og om vilkårene i § 12 er oppfylt. Ettersom det er mangelfullt kunnskapsgrunnlag, både 

mtp. eksisterende verdier og detaljer i planlagte tiltak, vurderes i foreliggende KU kun en foreløpig risiko 

for en slik utredning i hvert enkelt tilfelle. §12 er sitert nedenfor: 

 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at 

miljømålene i § 4–§ 7 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes: 

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en 

grunnvannsforekomst, eller 

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært 

god tilstand til god tilstand. 

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt: 

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand, 

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av 

miljøkvalitet, og 

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 

gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med andre 

midler som miljømessig er vesentlig bedre. 

3.4 Forbehold 

Resultatene i utredningen er gjeldende med følgende begrensninger og forbehold. Planområdet er 

kartlagt mtp. akvatiske vannforekomster innenfor de fire kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-

Varanger. Rapportens vurderinger er kun gjeldende for det gitte planområdet. Ved eventuelle endringer 

eller utvidelser av plan- og influensområdet må ny vurdering gjennomføres av fagressurs. Det kan 

eksistere kunnskapsgrunnlag om naturverdier og eksisterende påvirkninger, f.eks. i form av lokal 

kunnskap i kommunen, men slik informasjonsinnhenting var ikke en del av denne KU. Vurderingen av 

verdier, påvirkning og konsekvenser bygger på eksisterende kunnskapsgrunnlag, og kan endres dersom 

det registreres andre verdifulle naturtyper eller verdier i områdene. 

4. Generelt om kunnskapsgrunnlag 

4.1 Tidligere undersøkelser 

Områder nord i Norge er generelt lite undersøkt mht. miljø. Flere vannforekomster mangler grunnlag for 

å klassifisere tilstand med sikkerhet, og noen forekomster blir klassifisert på grunnlag av svært 

begrensede undersøkelser. Det er også viktig å være bevist på at mangel på registrerte verdier i 

nasjonale databaser ikke skal tolkes som mangel på verdier generelt i områdene. I tillegg utelukker ikke 

registrerte verdier andre, uregistrerte verdier i området. Det forutsettes derfor at eksisterende 

naturverdier i tiltaksområdet kartlegges i felt før eventuelt arealbeslag. Det anbefales visuell kartlegging 

med undervannsdrone eller lignende for å kunne sikre at arealbeslaget ikke skader forekomst av viktige 

eller svært viktige naturtyper. Slik teknologi er i dag lett tilgjengelig, HMS-riktig og kostnadseffektiv. 

4.2 Informasjon om tiltak 

I en kystsoneplan settes det av plass til ulike tiltak, og foreslåtte tiltak skal ikke detaljbeskrives i denne 

fasen. Overfladisk beskrivelse av de ulike tiltakene vil til en viss grad påvirke foreliggende vurdering. 

Dette fordi påvirkninger fra tiltak på naturmiljøet alltid vil være avhengig av type tiltak. I foreliggende 

konsekvensutredning er det derfor angitt et antall forutsetninger for hvert enkelt tiltak. 
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4.3 Rovfugler 

Det ble med utgangspunkt i offentlige databaser undersøkt om tiltaksområdene overlapper med tidligere 

observert hekkende rovfugl. Da reirene er beskyttet for innsyn, er nøyaktighet i offentlige databaser, 

svært upresis. Det må gjøres et søk i «Sensitive Artsdata» hos statsforvalter, i de aktuelle områdene 

der det er observert hekkende rovfugl (vedlegg 1). Blir det gjort funn av hekkende rovfugl i delområdet, 

skal naturverdien iht. M-1941 settes til Svært stor da gruppen er fredet. I tillegg er det utarbeidet egne 

sårbarhetsperioder og hensynssoner for de aktuelle artene i undersøkelsesområdet (vedlegg 1). 

5. Generelt om verdier 

5.1 Artsregistreringer 

Det er brukt artsdatabanken sin database over artsregistreringer for å identifisere funksjonsområder for 

sårbare arter. Databasen er omfattende og inneholder mer eller mindre kvalitetssikret informasjon. For 

å finne de viktigste verdiene og redusere mengden data med tvilsom kvalitet ble det filtrert slik: 

• kun data fra 2000 og fremover 

• kun rødlistearter fra kategoriene CR, EN, VU, NT og DD 

• koordinatpresisjon <500 m 

5.2 INON-onmråder (inngrepsfri natur) 

Inngrepsfri natur er naturområder som ligger >1 km fra tyngre tekniske inngrep. Tyngre tekniske 

inngrep kjennetegnes av at de må være av en viss/gitt størrelse, varige og ikke midlertidige 

konstruksjoner og tiltak. Eksempler er veier, tårn, kraftlinjer, steinbrudd, alpinbakker, 

kanaler/forbygninger, og vannkraftsrelaterte konstruksjoner. Også havner kan betegnes som tyngre 

tekniske inngrep. 

 

Områder med >5 km avstand til slike inngrep betegnes som «villmarkspreget». Ved starten av 1900-

tallet var om lag halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget. Det er i dag ca. 11 % 

villmarkspreget natur igjen i Norge, og den blir stadig redusert (Figur 4). 

 

Færre og mindre inngrepsfrie naturområder fører til en reduksjon av store, sammenhengende 

naturområder. Dette er områder som ofte er viktige for naturmangfold, landskapskvaliteter og -

variasjon, naturopplevelse og klimatilpasning. Ivaretakelse av slike områder avklares først og fremst i 

arealdelen til kommuneplanen, i hver enkelt kommune. Regjeringen har gjennom nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging uttrykt forventninger om at kommunene legger til 

rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark og tar hensyn til naturmangfold og friluftsliv. 

 

INON-områder er ikke nevnt spesifikt i M-1941. I verditabellen er det imidlertid beskrevet 

landskapsøkologiske funksjonsområder, særlig mtp. trekkruter og sammenbinding av funksjonsområder 

for arter med stor eller svært stor verdi. Det må antas at villmarkspreget natur har slike verdier, og i 

foreliggende KU er derfor INON-områder inkludert i verdisettingen. 
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Figur 4. Reduksjon av villmarkspreget natur i Norge det seneste seklet. Bilde fra Miljødirektoratet. 

 

 

I det aktuelle området er det fremst de sørlige vannforekomstene fra Bugøyfjorden i vest til 

Kobbholmfjorden i øst som betegnes som INON-områder (Figur 5). 

 

 

 

Figur 5. INON-områder i sørlige delene av Varangerfjorden. Kilde: Miljødirektoratet. 
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6. Generelt om påvirkningstyper 

6.1 Havner og båtrelaterte aktiviteter 

I kystsoneplanen er det satt av plass til flere småbåthavner og/eller havneanlegg. Det foreligger ikke 

detaljert informasjon om de enkelte tiltakene som eventuelt skal etableres i framtiden. Når det gjelder 

påvirkning, skilles det mellom anleggsfasen og den permanente situasjonen/driftsfasen. Forventede 

(negative og positive) påvirkninger er: 

1) Anleggsfase: Partikkelspredning, spredning av evt. miljøgifter i sediment og forstyrrelser (støy). 

2) Permanent fase: Arealbeslag, forstyrrelser (støy), utslipp av uønskede miljøgifter i/ved havn, 

samling av forstyrrelser ved en bestemt plass. 

 

Anleggsfase 

I anleggsfasen, da særlig dersom (småbåt-)havnen planlegges etablert med aktiviteter som utfylling og 

mudring, kan oppvirvling og spredning av evt. miljøgifter i sediment forekomme. Havner er kjente kilder 

for miljøgifter fra bunnstoff, drivstoff og annen båtrelatert aktivitet. TBT, oljer, metaller og flere 

organiske forbindelser er typiske miljøgifter man finner i sedimentet i tilknytning til havner. Når det 

gjelder småbåthavner, er disse planlagt etablert i stort sett urørte områder. I slike tilfeller ansees 

spredning av miljøgifter som lite aktuelt. I tilfelle utfylling er planlagt skal forurensningssituasjonen 

uansett kartlegges før igangsetting og avbøtende tiltak vurderes. Støy og lysforurensning kan også 

forekomme i anleggsfasen og det må vurderes avbøtende tiltak. 

 

Permanent fase 

Arealbeslag i sjø er den største, permanente påvirkningen. Ved etablering av mindre småbåtanlegg med 

naturlige materialer (steinmolo) og uten betydelig annen infrastruktur (betongkai, veg), vil inngrepet og 

påvirkningen av selve anlegget kunne være ubetydelig når det gjelder arealendringen, forutsatt at 

viktige naturtyper ikke reduseres. En større småbåthavn vil derimot føre til en betydelig større endring 

av området og vil ha behov for en annen type infrastruktur. I foreliggende KU er det forutsatt at en 

småbåthavn etableres som en steinmolo, men uten annen infrastruktur som veger, elektrisitet eller 

betongfundament/-kai.  

 

Dersom småbåter i dag blir dratt opp på land med stor mekanisk slitasje på båtbunn, vil muligens 

etablering av småbåtanlegg kunne redusere utslipp av miljøgifter i vannforekomsten, forutsatt samme 

trafikkmengde i framtiden som i dag. I tillegg kan det argumenteres med at en havn reduserer 

spredning av uunngåelig forurensning, slik at det kun er havneområdet som potensielt blir forurenset. 

 

Etablering av båthavner kan også føre til økt forstyrrelse av organismer i hele vannforekomsten, da 

sjøen blir mer tilgjengelig for båteiere. Lokalt vil forstyrrelsen øke fordi trafikken blir mer konsentrert i 

og ved havneområdet. Både støy, utilsiktede utslipp av miljøgifter, mennesker generelt og farleder til og 

fra havnen vil føre til at organismer flytter seg unna slike anlegg. 

 

6.2 Arealbeslag i naturtyper og hydromorfologiske endringer 

I veileder 02:2018 er det beskrevet hvordan arealbeslag i naturtyper skal vurderes ved mtp. forringelse 

av tilstand. Metodikken utgår fra det relative beslaget av den aktuelle naturtypen i vannforekomsten, og 

påvirkningen vektes opp mot verdien på arealet som ødelegges. Det er derfor behov for detaljert 

informasjon om tiltaket, med muligheter å beregne nøyaktige arealbeslag. I foreliggende KU er ikke 

tiltakene spesifisert med nøyaktig arealbeslag, og derfor er denne del av vurderingen basert på 

omtrentlige beregninger av arealbeslag. Det er forutsatt maksimal benyttelse av de angitte 

tiltaksområdene, som et verstefallsscenario. Målsetningen bør uansett alltid være å finne alternative 

løsninger for å unngå arealbeslag av viktige naturtyper og funksjonsområder. 
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7. Generelt om konsekvenser 

I de berørte områdene er det flere viktige funksjonsområder for fugl og fisk. Iht veilederen for 

konsekvensutredninger skal det beskrives konsekvenser for både naturtyper og funksjonsområder. Når 

det gjelder havner, handler det vanligvis om et begrenset arealbeslag, selv når tiltaket befinner seg 

innenfor en verdifull naturtype. Båttrafikk kan imidlertid føre til mye forstyrrelser, både direkte ved å 

skremme fugl og fisk i kjørerutene, men også indirekte gjennom forurensning fra støy-, lys- og 

miljøgifter. Ved hekkeperioder og myting er fugler ekstra sårbare for slike forstyrrelser, ettersom de har 

en redusert evne å flykte i disse perioder. Det er ikke så godt kjent hvordan saltvannsfisk påvirkes av 

båttrafikk, men det er rimelig å anta at det i hvert fall ikke er gunstig for gyting, vandring eller beiting 

med stor trafikk i nærområdet. Det forutsettes derfor at støy i områdene rundt havnene vil påvirke 

saltvannsfisk. 

 

Omfang av konsekvenser vil være avhengig av størrelse på anlegg og type båtaktivitet. Det vil derfor 

være relevant for myndighetene å vurdere, planlegge og bestemme begrensninger i forkant for å 

kontrollere fremtidig påvirkning i sårbare områder dersom det planlegges inngrep som kan påvirke 

verdiene negativt. Bestemmelser mtp. størrelse på havn, antall båter, type båter, farleder, 

fartsbegrensninger, perioder med ekstra hensyn, håndtering av risikoer for lekkasjer av miljøgifter samt 

oppfølging av krav og bestemmelser bør vurderes nøye for å sikre naturverdiene. 

 

8. Forutsatte avbøtende tiltak 

I foreliggende KU forutsettes det at gode avbøtende tiltak gjennomføres i anleggsfasen, og at denne 

gjennomføres utenfor sårbare perioder. Ved bruk av gode avbøtende tiltak vil 

konsekvenser/påvirkninger i anleggsfasen være begrenset i både tid og rom. 

 

Generelle anbefalinger mtp. avbøtende tiltak inkluderer: 

• Anleggsfase: generelle tiltak som redusering av partikkelspredning samt unngå sårbare 

tidsperioder. Må spesifiseres videre for hvert område og tiltak. 

• Driftsfase: Kontroll av drift og vedlikehold av småbåter/fartøy og konstruksjoner. Kun 

miljøgodkjent bunnsmøring alternativt mekanisk fjerning av begroing. Avrenning fra båtarbeid 

på land skal ikke føres urenset til sjøen. Definering av kjøreruter for å unngå viktige 

funksjonsområder. Kjøreruter bør også ta hensyn til sårbare tidsperioder. 
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9. Vurdering tiltak 

9.1 Bussesundet (0424010100-2-C) 

9.1.1 Kunnskapsgrunnlag 

Vannforekomsten er klassifisert med moderat økologisk og dårlig kjemisk tilstand, grunnet 

sedimentkjemi og introdusert kongekrabbe. Imidlertid er det registrert «Utsatt frist av tekniske årsaker» 

for å oppnå økologisk miljømål, samt at vannforekomsten vil oppnå kjemisk miljømål under 2022-2027. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være middels godt for vannforekomsten, men dårlig for 

tiltaksområdet. Det er kun tatt sedimentkjemiske prøver i og utenfor eksisterende havneanlegg i 2016. 

Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

9.1.2 Tiltaksbeskrivelse 

Figur 6 viser planlagt småbåtanlegg på fastlandssiden ved Vardø: ABA201. Det er planlagt å etablere et 

felles bryggeanlegg for fritidsbruk og turisme. Det er en gammel vorr på stedet. Det foreslåtte 

tiltaksområdet innebærer et betydelig arealbeslag (25 daa). 

 

 

Figur 6. Plassering av tiltak ABA201 (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

tiltaksområde til høyre. 

9.1.3 Verdi 

I nasjonale databaser er det registrert enkeltobservasjoner av havelle (NT), tjeld (NT) og teist (NT) i 

tiltaksområdet. Store deler av Bussesundet er registrert som et viktig rasteområde for havelle (Figur 7). 

Våren 1991 ble det registrert hele 225 000 stk havelle rastende og trekkende NV for Vardø. Dette er 

utvilsomt det høyeste dagsantallet som noensinne er registrert i Norge (faktaark Naturbase). På 

Tjuvholmen rett utenfor tiltaksområdet er det også registrert et stort antall krykkje (EN). Tiltaket 

overlapper i tillegg med gyteområde for rognkjeks, tobis og annen sild. 
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Det er registrert et bløtbunnsområde noe sør for tiltaksområdet, samt skjellsand mellom øya Skagen og 

fastlandet (Figur 8). Lokalt i tiltaksområdet er det sannsynligvis noen verdier for fugl knyttet til 

strandsonen og Smellrorneset, men uklart mtp. bunnøkologiske verdier. Bløtbunnsområdet er registrert 

ca. 1,2 km sør, og skjellsand ca. 750 m øst for tiltaket. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, hovedsakelig grunnet det store og viktige 

funksjonsområdet for havelle samt funksjonsområde for strekt eller kritisk truede arter.  

 

 

Figur 7. Rasteområde for havelle (grønskravert), 

og gyteområder for rognkjeks, tobis og annen 

sild (blåskravert). 

 

Figur 8. Viktige naturtyper: bløtbunnsområder 

(grønskravert) og skjellsandsforekomst 

(oransjeskravert).

9.1.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av gjennomføring av selve tiltaket, og det er 

derfor ikke aktuelt med utredning etter vannforskriften § 12. Imidlertid er det allerede en havn i 

vannforekomsten, samt flyplass, industrivirksomhet og bebyggelse/avløp. Samlet belastning og 

arealbeslag er altså allerede stor. I tillegg er økologisk og kjemisk tilstand redusert. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. Konsekvensen er avhengig av 

omfanget av småbåter i havnen samt fremtidig trafikk i fjorden. 
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Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget, samt evt. undersøkelser rettet mot tilstandsklassifisering av vannforekomsten. 

 

9.2 Bugøyfjorden (0424020500-C) 

9.2.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt for vannforekomsten, men dårlig for tiltaksområdene. Det 

er gjennomført undersøkelser av bunnfauna, vannkjemi og sedimentkjemi ved akvakulturanlegg i de 

ytre delene av fjorden i 2018. Det er imidlertid ikke kartlagt eksisterende naturtyper i de planlagte 

tiltaksområdene. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

9.2.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt tre områder med felles småbåtanlegg: ABA202, ABA203 og ABA204. I områdene er det 

allerede i dag småbåtsaktiviteter, og i ABA203 er det en flytebrygge. 

 

 

Figur 9. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks).  
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Figur 10. Utsnitt av planlagte tiltak i Bugøyfjorden. 

 

9.2.3 Verdi 

I nasjonale databaser er det registrert enkeltobservasjoner av fiskemåke (VU), gråmåke (VU), krykkje 

(EN), havelle (NT) samt ærfugl (VU) i eller nærheten av tiltaksområdene. Det er registrert viktige 

hekke- og beiteområder for fugl på flere plasser i fjorden, samt gyteområde for rognkjeks, lodde og 

krabbe (Figur 11). Det er derimot ikke registrert viktige naturtyper i vannforekomsten. 

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis store verdier for fugl knyttet til strandsonen og i sjøen, men kun 

ABA202 overlapper med noen av de registrerte funksjonsområdene. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet blant annet registrerte hekkeområder for 

krykkje som er sterkt truet. 

ABA202 ABA203 

ABA204 
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Figur 11. Funksjonsområde for fugl (rødskravert), og gyteområder for rognkjeks, lodde og krabbe 

(blåskravert). 

9.2.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. ABA203 har 

allerede i dag en mindre båtkai, noe som betyr at det allerede kan være båtrelaterte miljøgifter på 

bunn. Her blir det også fort dypt, og en fylling kan føre til et omfattende arealbeslag. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltakene, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Imidlertid er det planlagt flere småbåtshavner i den indre delen av 

Bugøyfjorden. Det bør derfor vurderes å sette et tak på antall havner som kan godkjennes for å unngå 

en altfor stor samlet belastning. Det anbefales i tillegg å samordne for å redusere antall forstyrrete 

områder. 
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Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. Konsekvensen er avhengig av 

omfanget av småbåter i havnene samt fremtidig trafikk i fjorden. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget. 

9.3 Varangerfjorden-ytre Norsk-Finsk (0424020100-21-C) 

9.3.1 Kunnskapsgrunnlag 

Vannforekomsten er klassifisert med moderat økologisk og dårlig kjemisk tilstand, grunnet vann- og 

sedimentkjemi. Imidlertid er det registrert «Utsatt frist av tekniske årsaker» for å oppnå økologisk 

miljømål 2027-2033, samt at vannforekomsten vil oppnå kjemisk miljømål under 2022-2027. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt for vannforekomsten, men dårlig for tiltaksområdet. Det er 

gjennomført undersøkelser av flere biologiske og kjemiske parametere i vannforekomsten under flere 

år, blant annet i ØkoKyst. Det er imidlertid ikke kartlagt eksisterende naturtyper i det planlagte 

tiltaksområdet. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

9.3.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt et felles småbåtanlegg tilknyttet flere (lakse-)hytter i området: ABA205 (Figur 12). 

Området har allerede i dag laksfiskebuer samt en større landingsbrygge med hus i sundet. Tiltaket er 

plassert rett ved grensen mellom to vannforekomster. 
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Figur 12. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av tiltak til 

høyre. 

9.3.3 Verdi 

Kjøfjorden som ligger 230 m sør for tiltaksområdet er en nasjonal laksefjord, og selv om det per i dag er 

små laksfiskebuer og en større landingsbrygge i sundet, er området angitt som et INON-område (>=5 

km fra tyngre tekniske inngrep) med en villmarkspreget natur. 

 

Det er ikke registrert verdifulle arter i nasjonale databaser i tilknytning til tiltaksområdet, men det må 

antas at slike relativt inngrepsfrie naturområder har en stor verdi for mange arter. Det er registrert 

viktige funksjonsområder for storskarv (VU), krykkje (EN), oter (LC) og havert (VU) i 

vannforekomstene, men de fleste av disse er mer enn 1 km unna. I tillegg er det registrert gyteområde 

for rognkjeks, lodde og krabbe (Figur 13), og stort sett hele vannforekomsten er registrert som et lokalt 

viktig gytefelt for torsk. Det er registrert den viktige naturtypen tareskog i nærområdet, og denne 

naturtypen er i tillegg registrert på flere andre plasser i vannforekomsten. 
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Vannforekomsten har sannsynligvis store verdier for fisk, fugl og andre dyr knyttet til strandsonen og 

sjøen, men tiltaksområdet ABA205 overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene eller 

naturtypene, unntatt gytefelt for torsk. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet blant annet registrerte hekkeområder for 

krykkje som er sterkt truet. I tillegg er tiltaket plassert i munningen til Kjøfjorden som er en nasjonal 

laksefjord. 

 

 

 

Figur 13. Funksjonsområde for fugl og havert 

(rødskravert), og gyteområder for rognkjeks, 

lodde og krabbe (blåskravert). 

 

Figur 14. Viktige naturtyper: tareskog 

(grønnskravert) 

9.3.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltaket, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Imidlertid er økologisk og kjemisk tilstand allerede redusert. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. Konsekvensen er avhengig av 

fremtidig antall båter og mengden trafikk i området. 
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Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget, samt evt. undersøkelser rettet mot tilstandsklassifisering av vannforekomsten 

9.4 Kjøfjorden-indre (0424030200-C) 

9.4.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Kunnskaps-

grunnlaget vurderes å være dårlig for vannforekomsten og tiltaksområdene. Det er hverken 

gjennomført undersøkelser av biologi eller kjemi. Det er i tillegg kun kartlagt eksisterende naturtyper i 

det ene av de planlagte tiltaksområdene. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være 

utilstrekkelig. 

9.4.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt to områder med felles småbåtanlegg: ABA206 og ABA207 (Figur 15). I ABA207 er der 

allerede en eldre vorr, og i ABA206 en lengre flytebrygge. 

 

  

Figur 15. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagte tiltak i Kjøfjorden-indre til høyre. 

9.4.3 Verdi 

Kjøfjorden er registret som nasjonal laksefjord. I tillegg er området angitt som et INON-område (sone 

1: 3-5 km fra tyngre tekniske inngrep). Det er ikke registrert verdifulle arter i nasjonale databaser i 

tilknytning til tiltaksområdet, men det må antas at slike relativt inngrepsfrie naturområder har en stor 

verdi for mange arter. Det er registrert viktige beiteområder for andefugler i de nordlige og sørlige 

delene vannforekomstene, men disse er mer enn 2 km unna tiltaksområdene (Figur 16). I tillegg er det 

registrert den svært viktige naturtypen større kamskjellforekomst i hele vannforekomsten (Figur 17), et 

ABA207 

ABA206 
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lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen ved ABA206 samt israndavsetninger med stor verdi rett 

utenfor ABA206. Nordlige delen av vannforekomsten er registrert som gytefelt for torsk. 

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis store verdier for fugl knyttet til strandsonen og sjøen, men tiltakene 

overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet fremst status som nasjonal laksefjord, 

men også mtp. den svært viktige naturtypen. 

 

 

Figur 16. Beiteområde for andefugl 

(rødskravert) og israndavsetninger (grønt). 

 

Figur 17. Viktig naturtype: større 

kamskjellforekomst (gråskravert) og 

bløtbunnsområde i strandsonen (grønnskravert) 

9.4.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. Der er allerede i 

dag båtaktiviteter i områdene, noe som betyr at det allerede kan være båtrelaterte miljøgifter i 

sedimentet. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltakene, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det bør vurderes å sette et tak på antall havner som kan 

godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. Arealbeslaget av den svært viktige 

kamskjellforekomsten er ubetydelig, og naturtypen er ikke rødlistet. ABA206 er plassert i en lokalt viktig 

naturtype og en alternativ plassering bør derfor vurderes. Konsekvensen er avhengig av omfanget av 

småbåter i havnene samt framtidig båttrafikk i fjorden. 
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Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget, samt evt. undersøkelser rettet mot tilstandsklassifisering av vannforekomsten. 

9.5 Neidenfjorden (0424030300-C) 

9.5.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være dårlig for vannforekomsten og tiltaksområdene. Det er kun data 

fra én undersøkelse av hardbunn i vannforekomsten. Det er i tillegg ikke kartlagt eksisterende 

naturtyper i de planlagte tiltaksområdene. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være 

utilstrekkelig. 

9.5.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt to områder med felles småbåtanlegg: ABA209 og ABA210 (Figur 18). E6 går i dag langs 

den siden av fjorden hvor tiltakene er planlagt etablert. 

 

 

Figur 18. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagte tiltak i Neidenfjorden til høyre. 

ABA210 

ABA209 
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9.5.3 Verdi 

Neidenfjorden er registret som nasjonal laksefjord. Den indre delen av fjorden utgjøres av Neiden- og 

Munkefjord naturreservat med viktige funksjonsområder for blant annet fugl. Det er ikke registrert 

verdifulle arter i nasjonale databaser i tiltaksområdene, men mtp. naturreservatet og det store antallet 

observasjoner av rødlistede arter i fjorden, må det antas at hele vannforekomsten har en stor verdi for 

mange ulike organismer knyttet til vann. Det er registrert viktige beiteområder for andefugler i den 

nordlige delen av vannforekomstene, ca. 1 km unna ABA210 (Figur 18). I tillegg er det registrert svært 

viktige bløtbunnsområder i strandsonen i reservatet (Figur 19). 

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis store verdier for fugl knyttet til strandsonen og sjøen, men tiltakene 

overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord og 

naturreservatet med en svært viktig naturtype. 

 

 

 

Figur 19. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert). 

 

Figur 20. Viktig naturtype: bløtbunnsområder i 

strandsonen (grønnskravert) 

 

9.5.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. Der er allerede i 

dag båtaktiviteter i områdene, noe som betyr at det allerede kan være båtrelaterte miljøgifter i 

sedimentet. 
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Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltakene, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det bør vurderes å sette et tak på antall havner som kan 

godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Betydelig miljøskade for delområdet, grunnet nærheten til 

naturreservat. Dette gjelder særlig ABA209 mens ABA210 er betydelig mindre problematisk. 

Konsekvensen er avhengig av omfanget av småbåter i havnene samt fremtidig trafikk i fjorden. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget, samt evt. undersøkelser rettet mot tilstandsklassifisering av vannforekomsten. 

 

9.6 Korsfjorden (0424030400-C) 

9.6.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk og kjemisk tilstand. Vannforekomsten overvåkes 

ifm. ØkoKyst, og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt for vannforekomsten, men dårlig for 

tiltaksområdet. Det er ikke kartlagt eksisterende naturtyper i de planlagte tiltaksområdene. Det samlede 

kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

9.6.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt et område med felles småbåtanlegg: ABA211. Det er også planlagt to områder med 

bestemmelsesområde om nødhavn for plassering av fartøy ved ulykkeshendelser i Kirkenes 

havneområde som gir akutt behov for borttauing. Når fartøyet er forsvarlig sikret og fjernet, skal 

området tilbakeføres til sitt formål: #4 og #5 (Figur 21 og Figur 22). 

 

   

Figur 21. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagt småbåtshavntiltak i Korsfjorden oppe til venstre. 
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Figur 22. Utsnitt for de to planlagte nødhavnene i Korsfjorden. 

 

9.6.3 Verdi 

Korsfjorden er registret som nasjonal laksefjord. Den vestlige halvparten av fjorden er registrert som en 

svært viktig større kamskjellforekomst. I tillegg er det registrert viktige, men små funksjonsområder for 

fugl i kantene av vannforekomsten (Figur 23). I nasjonale databaser er det registrert store grupper av 

ærfugl (VU) nær tiltaksområde ABA211, sammen med enkelte observasjoner av både hettemåke (CR) 

og krykkje (EN). I tillegg er det registrert viktige bløtbunnsområder i strandsonen midt i 

vannforekomsten, samt israndavsetninger med stor verdi ca. 3 km øst for tiltaksområdet. Fra ortofoto 

er det vurdert at de to nødhavnene er foreslått plassert i områder med bløtbunnsområder i strandsonen. 

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis noe verdier for fugl knyttet til strandsonen og sjøen, men tiltakene 

overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene eller naturtypene. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord og den 

svært viktige naturtypen. 
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Figur 23. Funksjonsområder for fugl (rødskravert), større kamskjellforekomst (gråskravert), 

bløtbunnsområder i strandsonen (grønnskravert) og israndavsetninger (grønt). 

 

9.6.4 Påvirkning og konsekvens 

ABA211 kan føre til generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter (se kap. 6.1). Der er i dag 

båtaktiviteter i området, og det kan være miljøgifter i sedimentet. De to nødhavnene forventes å bli 

svært lite brukt, men ved bruk er sannsynligheten stor for betydelig negativ påvirkning både lokalt og i 

vannforekomsten. Det må derfor tas høyde for en liten sannsynlighet for stor skade i foreslåtte 

områder. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltakene, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det bør vurderes å sette et tak på antall havner som kan 

godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning. Det er også behov for å etablere planer for å 

minimere negative effekter i nødhavnene ved en ulykkeshendelse med f.eks. oljelekkasjer, slik at minst 

god tilstand i vannforekomsten sikres. Disse to tiltaksområder vil da i verste fall bli ofret. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. Arealbeslaget av den svært viktige 

kamskjellforekomsten er ubetydelig, og naturtypen er ikke rødlistet. Konsekvensen er avhengig av 

omfanget av småbåter i havnen samt fremtidig trafikk i fjorden. I tillegg bør det følges opp hvordan og 

hvor ofte disse nødhavner blir benyttet. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget. 
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9.7 Bøkfjorden-ytre (0424030500-3-C) 

9.7.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Det er 

imidlertid registrert at miljømål nås i perioden 2022-2027. Vannforekomsten overvåkes blant annet ifm. 

ØkoKyst, og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt for vannforekomsten, men dårlig for 

tiltaksområdet. Det er ikke kartlagt eksisterende naturtyper i det planlagte tiltaksområdet. Det samlede 

kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

9.7.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt to områder med felles småbåtanlegg: ABA212 og ABA216. I tillegg er det planlagt et 

område som avsettes med bestemmelsesområde om nødhavn for plassering av fartøy ved 

ulykkeshendelser i Kirkenes havneområde som gir akutt behov for borttauing. Når fartøyet er forsvarlig 

sikret og fjernet, skal området tilbakeføres til sitt formål (Figur 24). 

 

  

Figur 24. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagte tiltak i Bøkfjorden-ytre til høyre. 

 

ABA212 

ABA216 
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Figur 25. Utsnitt for den planlagte nødhavnen i Bøkfjorden-ytre. 

9.7.3 Verdi 

Bøkfjorden er registret som nasjonal laksefjord, og selv om det per i dag er flere hytter i tiltaksområdet 

ABA212 er de nordvestre delene av vannforekomsten angitt som et INON-område (>=5 km fra tyngre 

tekniske inngrep) og dermed en villmarkspreget natur. De viktigste naturverdiene er registrerte i de 

nordlige delene av vannforekomsten, med hekkeområder for ærfugl (VU), krykkje (EN) og smålom (LC) 

på Kjelmøya, ca. 2,5 km unna tiltaksområdet. Rundt denne øya er det også gyteområder for rognkjeks, 

lodde og annen krabbe (Figur 26), og hele den nordvestre delen av vannforekomsten er registrert som 

regionalt viktig gytefelt for torsk. Det er også registrert flere verdifulle arter i nasjonale databaser i 

Kjelmøysundet utenfor tiltaksområdet, blant annet polarlomvi (CR), gråmåke (VU) og havhest (EN). I 

tillegg er det registrert viktige større tareskogforekomster (NT) langs kysten i området (Figur 27). 

 

Rundt ABA216 i de sørøstre delene av vannforekomsten er det ikke registrert verdifulle naturtyper eller 

funksjonsområder. I nasjonale databaser er det registrert hekkende tjeld (NT) nær tiltaksområdet. 

 

Nødhavnen ved #6 er foreslått plassert i en vik som ifølge ortofoto og sjøkart ser ut til å kunne være et 

lite bløtbunnsområde i strandsonen. Området kan potensielt ha store verdier for både fugl og fisk. 

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis store verdier for fugl knyttet til strandsonen og sjøen, men tiltakene 

overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene unntatt gytefelt for torsk for ABA212. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord og 

forekomst av viktige naturtyper og funksjonsområder. 
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Figur 26. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert) og gyteområder for fisk 

(blåskravert). 

 

Figur 27. Viktig naturtype: større 

tareskogforekomster (grønnskravert) 

 

9.7.4 Påvirkning og konsekvens 

ABA212 og ABA216 forventes å føre til en generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter (se 

kap. 6.1). 

Nødhavnen ved #6 forventes å bli svært lite brukt, men ved bruk er sannsynligheten stor for betydelig 

negativ påvirkning både lokalt og i vannforekomsten. Det må derfor tas høyde for en liten sannsynlighet 

for stor skade i området. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltaket, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det bør vurderes å sette et tak på antall havner som kan 

godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning. Det er også behov for å etablere planer for å 

minimere negative effekter i nødhavnen ved en ulykkeshendelse med f.eks. oljelekkasjer, slik at minst 

god tilstand i vannforekomsten sikres. Det foreslåtte tiltaksområdet vil da i verste fall bli ofret. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Betydelig miljøskade for delområdet, fremst grunnet det planlagt store 

arealbeslaget (71 daa) for ABA212. Dersom hele arealet benyttes vil det få større konsekvenser enn 

hvis tiltaksarealet begrenses. ABA216 er betydelig mindre problematisk for vannforekomsten sine 

verdier, ettersom den er plassert utenfor INON-områder og gytefelt, samt lengre unna viktige 

funksjonsområder og naturtyper. Konsekvensen er avhengig av omfanget av småbåter i havnene samt 

fremtidig trafikk i fjorden. I tillegg bør det følges opp hvordan og hvor ofte nødhavnen blir benyttet. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 
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9.8 Langfjorden-ytre (0424030602-C) 

9.8.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Det er imidlertid 

registret «Utsatt frist pga. naturforhold» for økologisk tilstand, og at kjemiske og økologiske miljømål 

nås 2022-2027. Vannforekomsten overvåkes blant annet ifm ØkoKyst, og kunnskapsgrunnlaget 

vurderes å være godt for vannforekomsten, men middels for tiltaksområdet. Det er registrert sterke 

tidevannsstrømmer i området. Lokaliteten er tidligere beskrevet i Forsvarets rapport om biologisk 

mangfold på Høybuktmoen (Systad, G.H. m.fl. 2003). Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes å 

være tilstrekkelig. 

9.8.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt et område med felles småbåtanlegg: ABA213 (Figur 28). 

 

  

Figur 28. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagt tiltak i Langfjorden-ytre til høyre. 

9.8.3 Verdi 

Langfjorden er registret som nasjonal laksefjord. Tiltaksområdet ligger i Straumen, et trangt sund 

mellom Langfjorden. Sundet er registrert et viktig beiteområde for ande- vade-, måke- og alkefugler 

med enkelte observasjoner av flere forskjellige rødlistede fuglearter (Figur 29). Disse er sannsynligvis 

knyttet til det svært viktige bløtbunnsområdet som er registrert i hovedparten av vannforekomsten 

(Figur 30). I tillegg er det registrert en svært viktig lokalitet med sterke tidevannsstrømmer i sundet. 

Det planlagte tiltaksområdet overlapper med alle disse områder. Generelt skaper trange sund med sterk 

strøm grunnlag for en særpreget sammensetning av plante- og dyrelivet. Områder med sterke 
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tidevannsstrømmer karakteriseres ofte av redusert artsantall, men økt individtetthet for organismene 

som er best tilpasset strømmen. Typisk er det også at disse områdene er isfrie om vinteren og dermed 

gunstig som overvintringsområder for enkelte fuglearter. I tillegg er Kirkeneshalvøya langs sørsiden av 

sundet et fredet område for fugl og pattedyr, men dette vurderes å ikke bli påvirket av evt. aktiviteter i 

tiltaksområdet. 

 

Hele fjorden vurderes å ha store verdier for fugl knyttet til både til strandsonen og sjøen, og 

sannsynligvis er det et viktig område også for fisk. Det er stor tetthet av fiskere langs sundet noe som 

tyder på at dette er et viktig friluftsområde og oppholdssted for noen fiskearter, mest trolig sei. En egen 

sildeart er knyttet til Langfjorden innenfor lokaliteten. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord samt 

forekomst av viktige eller svært viktige naturtyper og funksjonsområder. 

 

 

Figur 29. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert). 

 

Figur 30. Viktig naturtype: bløtbunnsområde i 

strandsonen (grønnskravert) samt sterke 

tidevannsstrømmer (blåskravert). 

9.8.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å kunne bli forringet av tiltaket, ettersom det er planlagt 

konstruksjoner i et strømmende område, og ettersom det nettopp er strømmene som gir mye av 

verdien til området. Det er derfor aktuelt å gjennomføre utredning etter vannforskriften § 12. Det er 

bokstav a i første ledd som er relevant, og det vurderes at vilkårene i andre ledd ikke blir oppfylt. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Betydelig miljøskade for delområdet, fremst grunnet tiltakets 

plassering midt i en strømbiotop. Arealbeslaget er kun ca. 4% av naturtypen, men strømforholdene som 

er kjerneverdien i naturtypen risikerer å påvirkes av tiltak på sjøbunn. I tillegg vil evt. miljøgifter fra 

småbåtsaktiviteter raskt spre seg i hele området pga. strømmene. Konsekvensen er avhengig både av 

type havneanlegg og av omfanget av småbåter i havnene samt fremtidig trafikk i fjorden. 
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9.9 Langfjorden-indre (0424030601-C) 

9.9.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med moderat økologisk tilstand og 

dårlig kjemisk tilstand. Imidlertid er det registrert at miljømålene 

nås 2022-2027. Vannforekomsten har en tiltaksrettet overvåkning 

ifm gruveaktiviteter, og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt 

for vannforekomsten, men dårlig for tiltaksområdet. Det er ikke 

kartlagt eksisterende naturtyper i det planlagte tiltaksområdet. Det 

samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

9.9.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt et område med felles småbåtanlegg: ABA214 (Figur 

31). 

 

 

 

 

 

Figur 31. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagt tiltak i Langfjorden-indre til høyre. 

9.9.3 Verdi 

Langfjorden er registret som nasjonal laksefjord. De viktigste naturverdiene er registrerte i de nordlige 

delene av vannforekomsten, ca. 4 km nord fra tiltaksområdet, hvor det er registrert rasteområder for 

ande-, vade-, måke- og alkefugler (Figur 32). Der er i tillegg enkelte observasjoner av blant annet 

ærfugl (VU), havelle (NT) og hettemåke (CR) nær planlagt tiltaksområde. På motsatt side av fjorden fra 

tiltaket er det registrert elvemusling (VU) i vassdraget. Det er lokalt viktige bløtbunnsområder i 

strandsonen i de nordlige delene av vannforekomsten (Figur 33). I tillegg er det i utløpet av fjorden et 

funksjonsområde for fugl og en svært viktig naturtype (sterke tidevannsstrømmer) som deles med 

Langfjorden-ytre. 

 

I tiltaksområdet er det sannsynligvis lite verdier for fugl knyttet til strandsonen og sjøen grunnet 

bebyggelse og veger, og tiltaket overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene. 

Kirkeneshalvøya langs østsiden av fjorden er fredet område for fugl og pattedyr, men dette vurderes å 

ikke bli påvirket av evt. aktiviteter i tiltaksområdet. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord og 

forekomst av viktige naturtyper og funksjonsområder. 
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Figur 32. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert) og elvemuslingpopulasjon (blå 

elv). 

 

Figur 33. Viktig naturtype: bløtbunnsområde i 

strandsonen og sterke tidevannsstrømmer 

(blåskravert). 
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9.9.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltaket, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det bør imidlertid vurderes å stille relevante krav på nye tiltak og 

aktiviteter for å unngå en altfor stor samlet belastning, ettersom fjorden allerede er belastet med 

gruverelatert forurensning og bebyggelse med avløpsanlegg. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. Konsekvensen er avhengig av krav på 

aktiviteten, omfanget av småbåter i havnen samt fremtidig trafikk i fjorden. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget. 

9.10 Jarfjorden (0424020700-C) 

9.10.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 

Vannforekomsten overvåkes blant annet ifm ØkoKyst og ved akvakulturanlegg, og kunnskapsgrunnlaget 

vurderes å være godt for vannforekomsten, men dårlig for tiltaksområdene. Det samlede 

kunnskapsgrunnlaget vurderes å være utilstrekkelig. 

9.10.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt 16 områder med felles småbåtanlegg: ABA217-ABA232 (se vedlegg 2). Hovedparten er 

planlagt etablert i den indre delen av fjorden. I tillegg er det planlagt et havneområde i sjø som skal 

avsettes rundt dagens flytebryggeanlegg for videreutvikling av en offentlig småbåthavn for yrkes- og 

fritidsflåten mv (HOS202) samt et utvidet fortøyningsområde for akvakulturanlegg (VK207) (Figur 34). 
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Figur 34. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av tiltak 

VK207 og HOS202 i Jarfjorden til høyre. 

9.10.3 Verdi 

Selv om det per i dag eksisterer små fiskebuer i området, er hele den nordlige delen av fjorden angitt 

som et INON-område (>=5 km fra tyngre tekniske inngrep) med en villmarkspreget natur. Det er 

registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i hele den nordlige delen av fjorden, fra Kjerrisnesfjellet og 

nordover. I tillegg er det registrert gytefelt for rognkjeks, lodde og annen krabbe langs strandsonen i 

VK207 

HOS202 
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samme område (Figur 35). Det er registrert flere funksjonsområder for fugl i fjorden, med beiteområder 

for lommer og andefugler (B-verdi) i hele den den indre delen, og enkelte registreringer av flere 

rødlistede arter: krykkje (EN), hettemåke (CR), ærfugl (VU), storskarv (NT) og tjeld (NT). I den ytre 

delen av fjorden er det registrert mindre områder med viktige yngleområder for krykkje (EN), storskarv 

(LC) og toppskarv (LC). I Lanabukten midt i fjorden er det registrert både viktige beiteområder for 

havelle (NT) og viktige rasteområder for stokkand (LC). Lengst inn i fjorden samt i Lanabukta er det 

registrert viktige bløtbunnsområder i strandsonen. Fra flyfoto er det tydelige bløtbunnsområder også i 

Karpbukta, Sandbukta og ved Josefholmen, selv om disse ikke er registrerte i Naturbase. I tillegg er det 

registrert større tareskogforekomster (NT) lengst ut i fjorden, samt et antall israndsavsetninger med 

stor verdi (Figur 36). 

 

Hele fjorden vurderes å ha store verdier for både fugl og fugl knyttet til både til strandsonen og sjøen, 

men det er lite registreringer av fugl i vannforekomsten. Unntaket er Lanabukta ved tiltak HOS202 hvor 

det i 2021 ble registrert 400 krykkjer (EN). Området bør derfor vurderes å være et viktig 

funksjonsområde også for denne arten. Tiltakene lengst inn i fjorden overlapper med funksjonsområder 

for fugl og ABA224-ABA227 overlapper med viktige bløtbunnsområder. Tiltakene ABA217-ABA2018 er 

planlagte i INON-område med villmarkspreget natur. Tiltak HOS202 overlapper med et viktig 

beiteområde for havelle (NT), og grenser til et rasteområde for stokkand (LC). I tillegg overlapper 

tiltaksområdet med den viktige naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen samt gytefelt for torsk. 

VK207 vurderes å ikke overlappe med noen av de registrerte naturtypene eller funksjonsområdene, 

unntatt gytefelt for fisk i strandsonen. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av rødlistede naturtyper, viktige 

funksjonsområder for sterkt truete fuglearter og fisk samt status som INON-område. 
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Figur 35. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert) og gytefelt for fisk (blåskravert). 

 

Figur 36. Viktige naturtyper: bløtbunnsområde i 

strandsonen, større tareskogforekomster 

(grønnskravert) og israndsavsetninger 

(helgrønt). 

9.10.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å kunne bli forringet av tiltakene, ettersom det er planlagt så 

mange mindre anlegg kombinert med eksisterende aktiviteter (blant annet oppdrettsanlegg) at den 

samlede belastningen blir betydelig. Det er derfor aktuelt å gjennomføre utredning etter vannforskriften 

§ 12. Det er bokstav a i første ledd som er relevant, og det vurderes at vilkårene i andre ledd ikke blir 

oppfylt. Det bør vurderes å samordne utbyggingen av småbåtsanlegg for å redusere antall tiltak og 

inngrep i vannforekomsten, og få bedre kontroll over denne type aktivitet i viktige funksjonsområder. 
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Grunnet de mange planlagte tiltakene i vannforekomsten er det relevant å differensiere risiko for 

negativ påvirkning mellom de forskjellige tiltakene til sammenligning. I listen nedenfor er de øverste 

tiltakene vurdert til å være de mest negative for vannforekomsten: 

1. HOS202 er plassert både i viktige funksjonsområder for fugl og fisk, samt i en viktig naturtype. 

2. ABA217 og ABA218 er plasserte i INON-områder, noe som risikerer å redusere arealet 

villmarkspreget natur i Norge. I tillegg er de plasserte i eller nære funksjonsområder for fisk. 

3. ABA224-ABA227 er plasserte både i viktige funksjonsområder og i en viktig naturtype. 

4. Øvrige tiltak er plasserte i eller nære funksjonsområder for enten fisk eller fugl. 

 

Tiltakenes påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for vannforekomsten. Konsekvensen er avhengig både 

av type havneanlegg, omfang av småbåter i havnene samt fremtidig trafikk i fjorden. 

9.11 Kobbholmfjorden (0424020800-C) 

9.11.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Der er ingen 

overvåkning i området, og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være dårlig for både vannforekomsten og 

tiltaksområdet. Det er registrert flere funksjonsområder og noen naturtyper i tiltaksområdene, men det 

samlede kunnskapsgrunnlaget mtp. tilstand vurderes å være utilstrekkelig. 

9.11.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt tre områder med felles småbåtanlegg: ABA233, ABA234 og ABA235 (Figur 37). 
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Figur 37. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagte tiltak i Kobbholmfjorden til høyre. 

9.11.3 Verdi 

Store deler av fjorden er registret som et INON-område (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Hele 

fjorden er et funksjonsområde for oter (LC) og det er registrert gytefelt for rognkjeks og annen krabbe 

langs hele strandlinjen samt i et større område i den nordøstre delen av fjorden (Figur 38). Hele fjorden 

er også hekkeområde for vade-, måke- og alkefugler generelt, og spesifikt krykkje (EN), alke (EN), 

storskarv (NT) og toppskarv (LC). Lomvi (CR) og ærfugl (VU) har mindre funksjonsområder i fjorden, og 

i utløpet er det registrert næringssøkende havert (VU) og nise (LC), samt enkelte registreringer av 

hvithval (EN). I de østre delene og i utløpet er det i tillegg registrert svært viktige større 

tareskogforekomster (NT) (Figur 39). 

 

I nasjonale databaser er det registrert flere rødlistede fugler i tiltaksområdet for ABA235. 

 

ABA233 

ABA234 

ABA234 
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Hele fjorden har store verdier for fugl og oter knyttet til strandsonen og sjøen, og alle tiltakene 

overlapper med de registrerte funksjonsområdene for fugl og oter. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av flere viktige naturtyper og 

funksjonsområder for rødlistede arter. 

 

 

 

Figur 38. Funksjonsområder for fugl og marine 

pattedyr (rødskravert) samt gyteområder for 

fisk (blåskravert). 

 

Figur 39. Viktig naturtype: større 

tareskogforekomster (grønnskravert) 

 

9.11.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å ikke bli forringet av tiltakene, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det bør vurderes å sette et tak på antall havner som kan 

godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet, fremst grunnet at det er planlagt 

anlegg i alle deler av vannforekomsten, samt at ABA235 er planlagt i en del av fjorden som har svært 

store lokale verdier i form av flere registreringer av rødlistede arter/naturtyper. Konsekvensen er 

avhengig av omfanget av småbåter i havnene samt fremtidig trafikk i fjorden. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 
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9.12 Vadsø havn (0424020200-C), Vadsø - øya vest (0424020100-15-C), Vadsø havn øst 

(0424020100-7-C) og små deler av Varangerfjorden-indre og ytre Finnmark 

(0424020100-20-C og 0424020100-22-C) 

9.12.1 Kunnskapsgrunnlag  

Hele vannforekomsten Vadsø havn er et havneområde og klassifisert med udefinert økologisk tilstand og 

dårlig kjemisk tilstand. Imidlertid er det registrert «Utsatt frist av tekniske årsaker» for å oppnå 

økologisk miljømål 2022-2027, samt at vannforekomsten vil oppnå kjemisk miljømål under 2022-2027. 

Der eksisterer kun sedimentkjemidata fra 2004 fra området, og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være 

dårlig for vannforekomsten. Det er ikke kartlagt eksisterende naturtyper i det planlagte tiltaksområdet. 

 

Vadsø – øya vest er en liten vannforekomst som er klassifisert med udefinert økologisk og kjemisk 

tilstand grunnet mangel på data fra området. Miljømålet er angitt å nås 2022-2027. Planområdet 

omfatter hele vannforekomsten, men det er uklart om noe er planlagt i denne forekomst. Den er 

uansett i influensområdet for tiltak i havnen. 

 

Vadsø havn øst er klassifisert med udefinert økologisk og kjemisk tilstand grunnet mangel på data fra 

området. Miljømålet er angitt å nås 2022-2027. Planområdet omfatter ikke vannforekomsten, men det 

er en del av influensområdet. Økologisk og kjemisk tilstand er udefinert og det er kun eldre (2006-

2009) data fra undersøkelser av PCB i sediment og biota. Naturtypen er registrert fra ortofoto, men ikke 

undersøkt i felt. 

 

Det samlede kunnskapsgrunnlaget for disse tre forekomstene vurderes å være utilstrekkelig. 

 

Varangerfjorden – indre og ytre Finnmark er store vannforekomster, og planområdet inkluderer kun 

ubetydelige deler av disse to (ca. 50 daa i hver). Det er flere prøvepunkter i den vestre forekomsten 

Varangerfjorden-indre Finnmark, men disse er langt unna Vadsø havn. Der er kun biologiske data fra 

2016-2018 og økologisk tilstand er god, mens kjemisk tilstand udefinert grunnet mangel på data. Det 

samlede kunnskapsgrunnlaget for vannforekomsten vurderes som utilstrekkelig grunnet dårlig 

oppløsning i det berørte området. I den østre forekomsten Varangerfjorden-ytre Finnmark er det flere 

jevnt fordelte prøvepunkter med data fra 2014-2020. Her er både økologisk og kjemisk tilstand 

registrert som gode, og kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

 

Det er registrert flere urensete avløpsutslipp og områder med forurenset grunn på land i området (Figur 

40). Det vestligste området på Vadsøya er registrert som olje- og metallforurenset, og området strekker 

seg helt ut til strandkanten. 
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Figur 40. Registrerte avløp og forurenset grunn i tiltaks- og influensområdet. Svarte bokser og linjer er 

avløp, trekanter i polygoner er forurenset grunn. Utsnitt fra Miljødirektoratets Miljøstatus. 

 

9.12.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt mudring og oppfylling bak sjete, molo og flytebryggeanlegg: HOS103 (Figur 41). Det er 

ikke definert omfang, arealer og håndtering av masser for tiltaket. 
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Figur 41. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagt tiltaksområde i Vadsø havn oppe til høyre. 

9.12.3 Verdi 

Hele vannforekomsten Vadsø havn er i dag en aktiv havn, og derfor direkte påvirket av båtrelatert 

forurensning samt bebyggelse og avløpsutslipp. Det er lite sannsynlig at forekomsten per i dag har store 

naturverdier inne i havneområdet, men dette bør uansett utredes før nye tiltak. Hele området inkludert 

influensområdet utenfor havnen er et viktig resp. svært viktig beiteområde for andefugler, og utenfor 

Vadsøya er det registrert gytefelt for rognkjeks og torsk (Figur 42). Hele indre Varangerfjorden er i 

tillegg registrert som lokalt viktig gytefelt for torsk. Det er mange enkelte registreringer av rødlistede 

fugler i og rundt havneområdet, blant annet hettemåke (CR), lomvi (CR), krykkje (EN), stellerand (VU), 

svartand (VU), ærfugl (VU), havelle (NT), fiskemåke (VU) og flere andre. I Vadsø havn øst er det i 

tillegg registrert et svært viktig bløtbunnsområde i strandsonen (Figur 43). 

 

Hele området har store verdier for fugl og fisk knyttet både til strandsonen og sjøen, og tiltaket 

overlapper med de registrerte funksjonsområdene for fugl. Det er registrert både gytefelt og 

bløtbunnsområdet i influensområdet. En del av verdien for området er mest sannsynlig fordi havnen er 

mer isfri sammenlignet med andre viker i området på vinterstid, og lokker da til seg fugler som klarer å 

oppholde seg nært menneskelig aktivitet på vinterstid. Imidlertid er havnen sikkert negativ for 

naturmangfoldet alle øvrige tider på året. 
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I strandsonen av Vadsø – øya vest er det registrert en geologisk arv i form av en bratt 

«Fuglebergformasjon». Området er ikke vernet, men har verdier for undervisning i geologi. 

 

Verdien på hele området vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av en svært viktig naturtype og 

funksjonsområder for sterkt og kritisk truede arter. 

 

 

 

Figur 42. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert) samt gyteområder for fisk 

(blåskravert). 

 

Figur 43. Svært viktig naturtype: 

bløtbunnsområde i strandsonen (grønnskravert) 

 

9.12.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. Generell 

påvirkning gjelder også for større havner selv om inngrepet har større omfang. Mudring og fylling i sjø 

er problematisk mtp. spredning av partikler og forurensning i vannmassen. I Vadsø havn er det 

bekreftet forurensede sedimenter og stor forsiktighet må iakttas i anleggsfasen for å unngå spredning 

av disse. For å unngå fremtidige lekkasjer skal slike sedimenter heller ikke brukes til utfylling eller annet 

næringsformål, men transporteres til godkjent mottak for forurensede masser. Selve anleggsfasen må 

legges til en periode med minst mulig forstyrrelser på organismer som benytter seg av området. F.eks. 

skal det tas hensyn til perioder med hekking/gyting, myting, næringssøk, trekk/vandring og 

overvintring. De store verdiene stiller derfor store krav til både planlegging og utførelse av framtidige 

tiltak. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å bli midlertidig forringet av tiltaket, da det må forventes 

betydelige forstyrrelser og partikkelspredning i havnen, selv med gode avbøtende tiltak. Uavhengig av 

avbøtende tiltak vil områder som mudres og fylles ut bli midlertidig utilgjengelige for organismene. 

Samtidig er det planlagt å fjerne en del av forurensninger som per i dag er registrerte i bunnsedimentet 

i havnen. Den langsiktige konsekvensen kan derfor bli noe positiv for organismer som oppholder seg i 
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havneområdet. På lang sikt vurderes derfor tilstanden i vannforekomsten å bli noe forbedret 

sammenlignet med tidligere, og det er derfor ikke aktuelt med utredning etter vannforskriften § 12. 

Vurderingen er imidlertid helt avhengig av gjennomførelsen av tiltaket, mtp. avbøtende tiltak og 

håndtering av forurensede masser. Det bør i tillegg vurderes å fjerne så mye forurensede masser som 

mulig når mudring uansett er i gang. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at Vadsø havn midlertidig blir forringet. På lang sikt vil tiltaket 

kunne føre til en Forbedret kjemisk og økologisk tilstand. 

Konsekvensen vurderes å lede til en betydelig midlertidig miljøskade for delområdet. Dette grunnet at 

det er planlagt store inngrep i store deler av området, som har svært store lokale verdier i form av flere 

registreringer av rødlistede arter/naturtyper. På lang sikt vurderes konsekvensen å bli Noe 

miljøforbedring grunnet fjerning av forurensete sedimenter. Konsekvensen er avhengig av omfanget av 

de planlagte tiltakene samt avbøtende tiltak. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 

 

9.13 Varangerfjorden-indre Norsk-Finsk (0424020100-19-C) 

9.13.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er registrert med god økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Det er flere 

prøvepunkter i den sørvestre delen av vannforekomsten ifm akvakulturanlegg, og forekomsten 

overvåkes i ØkoKyst. Der er data fra 2015-2019 for å klassifisere økologisk tilstand, men mangler data 

for kjemisk tilstand. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt for vannforekomsten, men dårlig for 

tiltaksområdet. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes å være utilstrekkelig. 

 

9.13.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt to forskjellige tiltak i vannforekomsten. 

HOS201: Havneområde i sjø i tilknytning til regulert industrihavn. Masseuttak i drift i området i dag med 

utskipingskai. Et areal settes av rundt kaia, i samme utstrekning som industriområdet, for å kunne 

videreutvikle havneområde i sjø. Det er ikke definert omfang, arealer eller andre detaljer for tiltaket. 

VK201: Arrondering av gjeldende avsetting til havbrukslokalitet. Arealbytte med BSV202 (mot fjæra) 

pga. grunt vann, men der kun fortøyninger til akvakulturanlegg inngår. Det er kun nytt fortøyningsareal 

som konsekvensutredes, ikke spørsmål om havbruk i AKV115, da denne er en videreføring av gjeldende 

plan (Figur 44). 
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Figur 44. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagt tiltaksområde i Vadsø havn nedenfor. 

9.13.3 Verdi 

Nesten hele vannforekomsten er registrert som et lokalt viktig gytefelt for torsk, og langs kysten er det 

registrert gyteområder for rognkjeks (Figur 45). Det er registrert viktige beiteområder for andefugl 

rundt hele vannforekomsten. Der er også flere registreringer av den viktige naturtypen 

bløtbunnsområder i strandsonen (Figur 46). 

 

Tiltaksområdet ved HOS201 overlapper ikke med noen registrerte naturtyper, men det kan fra ortofoto 

noteres at der er uregistrerte bløtbunnsområder både 800 m sørvest i Nyelvbukta, og 1,3 km øst for 

tiltaksområdet ved Revholmen. Langs vestre stranden av Nyelvbukta er det også registrert den viktige 

naturtypen brakkvannsdelta, og bukta har sannsynligvis stor verdi for fisk som vandrer i Nyelva. Det er 

mange registreringer av rødlistede fugler i Nyelvbukta, blant annet smågrupper av hettemåke (CR), 

store flokker med krykkje (EN), knekkand (EN), ærfugl (VU), fiskemåke (VU) og flere andre. 

Tiltaksområdet har sannsynligvis store verdier for fugl og fisk knyttet både til strandsonen og sjøen, og 

tiltaket overlapper med de registrerte funksjonsområdene for fisk. Tiltaket ligger om lag 300-400 meter 

fra en geologisk arv-formasjon på land som beskrives som marine isranddelta. Området er foreslått 

vernet og vurderes ikke bli påvirket av tiltaket. 

 

VK201 er plassert langs med, men utenfor et svært viktig beiteområde for andefugler generelt, og 

stellerand (VU), havelle (NT) og ærfugl (VU) spesifikt. I tillegg er der et hekkeområde for gråmåke (VU) 

nære tiltaksområdet. Disse to funksjonsområdene havner utenfor det nye planområdet sammenlignet 

med tidligere regulering. Det nye tiltaksområdet overlapper derimot med gyteområder for torsk og 

rognkjeks (Figur 45). Også det registrerte svært viktige bløtbunnsområdet i strandsonen som tidligere 

overlappet planområdet, havner i det nye forslaget utenfor det nye planområdet (Figur 46). 

Tiltaksområdet har sannsynligvis store verdier for fugl og fisk knyttet både til strandsonen og sjøen, og 
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tiltaket overlapper de registrerte funksjonsområdene for fisk. Det er blant annet registrert store flokker 

med krykkje (EN) i bløtbunnsområdet. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av en svært viktig naturtype og 

funksjonsområder for sterkt og kritisk truede arter. 

 

 

Figur 45. Funksjonsområder for fugl (rødskravert) samt gyteområder for fisk (blåskravert). 

 

Figur 46. Viktige naturtyper: bløtbunnsområder i strandsonen (grønnskravert). Helgrønne flater er 

naturvernområder. 

9.13.4 Påvirkning og konsekvens 

For HOS201 gjelder generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter (se kap. 6.1), som også 

gjelder større havner selv om inngrepet har større omfang. Mudring og fylling i sjø er problematisk mtp. 
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spredning av partikler og forurensninger i vannmassen. Dersom dette er aktuelt, må eventuell 

forurensing i sediment kartlegges før tiltaket kan igangsettes. evt. Selve anleggsfasen må planlegges i 

en periode med minst mulig forstyrrelse på de organismer som benytter seg av området. F.eks. skal det 

tas hensyn til perioder med hekking/gyting, myting, næringssøk, trekk/vandring og overvintring. De 

store verdiene i nærområdet stiller derfor store krav til planlegging og utførelse av tiltak. 

 

For VK201 forventes endringen å være positiv sammenlignet med tidligere regulering, men er ellers 

uheldig plassert grunnet de store verdiene i strandsonen. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes ikke å bli forringet av tiltaket, og det er derfor ikke aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det må forventes betydelige forstyrrelser og partikkelspredning 

lokalt i området ved HOS201, også med avbøtende tiltak. Vurderingen er imidlertid helt avhengig av 

gjennomførelsen av tiltaket, mtp. avbøtende tiltak og håndtering av evt. forurensede masser. 

 

For HOS201 vurderes tiltaket å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet, fremst grunnet at det er planlagt en 

industrihavn i et område med svært store lokale verdier for truede arter. Konsekvensen er avhengig av 

omfang og type av de planlagte tiltakene, samt avbøtende tiltak. 

 

For VK201 vurderes tiltaket å føre til at delområdet blir Forbedret. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøforbedring for delområdet ettersom aktiviteter flyttes unna 

sårbare og verdifulle områder. Det forutsettes at gytefeltet for torsk ikke påvirkes særlig negativt av 

endringen. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltakene gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 
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9.14 Bøkfjorden-indre (0424030500-3-C) 

9.14.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten ligger rett øst for Kirkenes og er 

klassifisert med moderat økologisk tilstand og udefinert 

kjemisk tilstand. Imidlertid er det registrert «Utsatt frist 

av tekniske årsaker» for å oppnå økologisk miljømål 

2022-2027, samt at vannforekomsten vil oppnå kjemisk 

miljømål under 2022-2027. Det er gjennomført få 

undersøkelser i vannforekomsten – kun én stasjon med 

makroalger i ØkoKyst, og kunnskapsgrunnlaget vurderes 

derfor å være dårlig for vannforekomsten. Det er 

imidlertid kartlagt eksisterende naturtyper i det planlagte 

tiltaksområdet. Det samlede kunnskapsgrunnlaget 

vurderes å være utilstrekkelig. 

 

Det er registrert minst tre avløpsanlegg med mekanisk 

rensing med utslipp til vannforekomsten, hvorav det i 

Jakobsnes er plassert rett i tiltaksområdet (Figur 47). I 

tillegg er det et anlegg med utslipp rett utenfor 

forekomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47. Registrerte avløp og forurenset grunn i vannforekomsten.  bokser og linjer er avløp, trekanter i 

polygoner er forurenset grunn. Utsnitt fra Miljødirektoratets Miljøstatus. 

9.14.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt et havneområde i sjø mellom to eksisterende moloer: HOS203. Området avsettes for 

videreutvikling av en offentlig småbåthavn for yrkes- og fritidsflåten mv. (Figur 48). 
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Figur 48. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagte tiltak i Bøkfjorden-indre til høyre. 
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9.14.3 Verdi 

Bøkfjorden er registret som nasjonal laksefjord, og er en av få vannforekomster med naturlig lavt 

oksygeninnhold i bunnvannet. I den sørlige delen av vannforekomsten er det registrert et viktig 

myteområde for laksand, og i nordlige deler er det beiteområder for vade-, måke- og andefugler samt 

lommer (Figur 49). Det er mange enkelte registreringer av rødlistede fugler oppe ved 

bløtbunnsområdene rundt Prestøya, blant annet hettemåke (CR), krykkje (EN), ærfugl (VU), fiskemåke 

(VU), gråmåke (VU) og flere andre. Der er også enkelte registreringer av blant annet hettemåke (CR) 

lengst i sør. På tre plasser i de nordlige delene av vannforekomsten er det registrert viktige 

bløtbunnsområder i strandsonen. Den rundt Prestøya er viktig (B-verdi), mens de øvrige er lokalt 

viktige. I tillegg er det registrert israndsavsetninger på noen plasser, samt brakkvannsdelta i de sørlige 

delene (Figur 50). Selv om det ikke er registrert noe funksjonsområde i tiltaksområdet er det sannsynlig 

at også dette bløtbunnsområde har store verdier for både fugl og fisk. 

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis store verdier for fugl knyttet både til strandsonen og sjøen, og 

tiltaket overlapper med et av de registrerte bløtbunnsområdene. Kirkeneshalvøya langs vestsiden av 

fjorden er et fredet område for fugl og pattedyr, men dette vurderes å ikke bli påvirket av evt. 

aktiviteter i tiltaksområdet. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord og 

forekomst av funksjonsområder for sterkt og kritisk truede arter. 

 

 

Figur 49. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert). 

 

Figur 50. Viktig naturtype: bløtbunnsområder i 

strandsonen (grønnskravert), 

israndsavsetninger (helgrønt) samt 

brakkvannsdelta (lilla langs strandesonen) 
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9.14.4 Påvirkning og konsekvens 

Det er en småbåthavn i vannforekomsten, i Prestebukta, som påvirker et av tre viktige 

bløtbunnsområder i strandsonen. Det planlagte tiltaket er foreslått plassert slik at enda et 

bløtbunnsområde i vannforekomsten blir påvirket, og arealbeslaget i naturtypen er betydelig (>20%). 

Kombinert med avløpsanlegg og annen påvirkning fra bebyggelse, vurderes tilstanden i 

vannforekomsten å kunne bli forringet av tiltaket, og det er derfor aktuelt med utredning etter 

vannforskriften § 12. Det er bokstav a i første ledd som er relevant, og det vurderes at vilkårene i andre 

ledd ikke blir oppfylt. Det bør utredes nøye hvilken type og omfang av båt- og havneaktiviteter som kan 

godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning av vannforekomsten. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Forringet, grunnet arealbeslaget i naturtypen. 

Småbåthavner med stor aktivitet kan forventes å lede til betydelige forstyrrelser for fisk og fugl, men 

også økt miljøgiftsforurensning (se kap 6.1). 

Konsekvensen vurderes å lede til Alvorlig miljøskade for delområdet. En ny havn i det foreslåtte 

området ville føre til at to av tre naturtyper i fjorden påvirkes direkte av havneanlegg. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 

9.15 Bøkfjorden-midtre (0424030500-5-C) 

9.15.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten ligger rett øst for Kirkenes og er klassifisert 

med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. 

Imidlertid er det registrert «Utsatt frist av tekniske årsaker» 

for å oppnå miljømål 2027-2033. Det er en god del 

overvåkningsdata fra vannforekomsten – både bunnfauna og 

undersøkelser av miljøgifter i sediment og biota, og 

kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være godt for 

vannforekomsten. Det er imidlertid ikke kartlagt eksisterende 

naturtyper i det planlagte tiltaksområdet. Det samlede 

kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være utilstrekkelig. 

 

Det er registrert to avløpsanlegg med mekanisk rensing med 

utslipp i vannforekomsten, men disse er plasserte utenfor 

Kirkenes, ca. 6 km sør for tiltaksområdet (Figur 51). I tillegg 

er det et anlegg med utslipp rett utenfor forekomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51. Registrerte avløp og forurenset grunn i vannforekomsten. Brune bokser og linjer er avløp. 

Utsnitt fra Miljødirektoratets Miljøstatus. 
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9.15.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt opplagsområde for "kalde" fartøy, dvs. større fartøy som i en lengre periode ligger 

uvirksomme, uten last eller oppdrag: OP201. Kirkenes Havn har spilt inn behov for en avsetting til 

opplagsområde og foreslått sørsiden av Reinøya. Området vil kun benyttes som ankringsplass, uten 

konstruksjoner på land. I tillegg er det foreslått et område som avsettes med bestemmelsesområde om 

nødhavn for plassering av fartøy ved ulykkeshendelser i Kirkenes havneområde som gir akutt behov for 

borttauing: #7. Når fartøyet er forsvarlig sikret og fjernet, skal området tilbakeføres til sitt formål. 

(Figur 52). 

 

   

Figur 52. Plassering av tiltak (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

planlagte tiltak i Bøkfjorden-midtre til høyre. 

9.15.3 Verdi 

Bøkfjorden er registret som nasjonal laksefjord. I den midtre delen av vannforekomsten er det registrert 

et viktig beiteområde for ærfugl (VU) (Figur 53). Det er mange enkelte registreringer av rødlistede 

fugler nede ved Kirkenes, men lite oppe ved Reinøya. Sannsynligvis er dette et resultat av antall 

mennesker som registrerer fugl, og skal ikke tolkes som at Reinøya uviktig for fugler og andre 

organismer. På ortofoto er det mulig å identifisere noe som ligner på bløtbunnsområder i strandsonen i 

tiltaksområdet for #7. I 2013 ble det observert en hvalross (VU) i Ropelvbukta. Det er registrert et 
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viktig bløtbunnsområde i strandsonen i sørøstre delen av Ropelvbukta, ca. 2,5 km fra tiltaksområdet 

(Figur 54).  

 

Lokalt i fjorden er det sannsynligvis store verdier for fugl knyttet både til strandsonen og sjøen, men 

tiltaket overlapper ikke med noen av de registrerte funksjonsområdene eller naturtypene. 

Kirkeneshalvøya langs sørsiden av fjorden er et fredet område for fugl og pattedyr, men dette vurderes 

å ikke bli påvirket av evt. aktiviteter i tiltaksområdet. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet status som nasjonal laksefjord og 

forekomst av funksjonsområde for truede arter. 

 

 

 

Figur 53. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert). 

 

Figur 54. Viktig naturtype: bløtbunnsområder i 

strandsonen (grønnskravert) 

 

9.15.4 Påvirkning og konsekvens 

10 % av vannforekomstens strandsone er allerede kunstig i form av kai og havneanlegg ved Kirkenes. 

Det planlagte tiltaksområdet utgjør ytterligere 2,5 % av strandsonen, men tiltaket forutsettes å ikke 

påvirke strandsonen direkte. Et skipsopplag med liten aktivitet vil fortsatt kunne lede til lekkasjer av 

miljøgifter (se 6.1), samt skader på bunn fra ankring. Nødhavnen ved #7 forventes å bli svært lite 

brukt, men ved bruk er sannsynligheten stor for betydelig negativ påvirkning både lokalt og i 

vannforekomsten. Det må derfor tas høyde for en liten sannsynlighet for stor skade i området. 

 

Kombinert med avløpsanlegg og annen påvirkning knyttet til bebyggelse samt påvirkning fra gruvedrift 

vurderes tilstanden i vannforekomsten å kunne bli forringet av tiltakene, og det er derfor aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det er bokstav a i første ledd som er relevant, og det vurderes at 

vilkårene i andre ledd kan bli oppfylt. Det bør utredes nøye hvilken type og omfang av aktiviteter som 

kan godkjennes for å unngå en altfor stor samlet belastning av vannforekomsten. Det er også behov for 

å etablere planer for å minimere negative effekter ved en ulykkeshendelse med f.eks. oljelekkasjer, slik 

at tilstand i vannforekomsten sikres. Naturmiljøet i den foreslåtte nødhavnen vil da i verste fall bli ofret. 
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Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltakene gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 

9.16 Østervågen (0424010100-1-C) 

9.16.1 Kunnskapsgrunnlag 

Vannforekomsten er klassifisert med udefinert økologisk og kjemisk tilstand. Samtidig er det registrert 

«Utsatt frist av tekniske årsaker» for å oppnå miljømål under 2027-2033. Det er ikke tatt prøver eller 

gjennomført kartlegging av naturtyper i forekomsten, og det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes 

derfor å være utilstrekkelig. 

 

Det er registrert flere avløpsanlegg uten rensing med utslipp til Vestervågen, rett nord for 

vannforekomsten (Figur 55). Av de to viktige funksjonsområdene for fugler ved Vardøya et det altså kun 

Østervågen som ikke har urenset avløp.  

 

 

Figur 55. Registrerte avløp og forurenset grunn nære vannforekomsten. Svarte bokser er avløp, prikker 

er utslippspunkter. Utsnitt fra Miljødirektoratets Miljøstatus. 

9.16.2 Tiltaksbeskrivelse 

Det er planlagt en offentlig småbåthavn i Østervågen (søndre våg) i Vardø: SH201 (Figur 56). 
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Figur 56. Plassering av tiltak SH201 (hvit tekstboks) og vannforekomster (lyseblå tekstboks). Utsnitt av 

tiltaksområde til høyre. 

 

9.16.3 Verdi 

Det er hverken registrert funksjonsområder eller naturtyper i tiltaksområdet eller vannforekomsten, 

men fra ortofoto virker det å være et langgrunt fjæresonsområde med hardbunn i strandsonen, som 

etter hvert har blitt utbygget med strandnære veg og bebyggelse. På historiske flyfoto er det mulig å se 

at bukta på 70-tallet har vært benyttet som en mindre havn med sjøhus (Figur 57). I starten av 2000-

tallet har det vært småbåter i bukta, men sjøhusene har etter hvert blitt fjernet og fjæresonen mer eller 

mindre gjenopprettet. Verdiene er i dag først og fremst knyttet til vannsøylen ettersom hele 

strandsonen er utbygget av veg og bolighus. I Vestervågen 100 m nord for vannforekomsten, er det 

registrert et viktig overvintringsområde for andefugler, og både i Vestervågen og øst for Vardøya er det 

registrert gyteområder for rognkjeks (Figur 58). Det er registrert skjellsandforekomster rundt Vardøya, 

men ingen naturtype i selve tiltaksområdet (Figur 59). 
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Figur 57. Flybilde fra 1970 over Østervågen. Fra Norge i Bilder. 

 

I nasjonale databaser er det registrert flere observasjoner av kritisk eller sterkt truede fuglearter i store 

flokker i området: lomvi (CR), polarlomvi (CR), havhest (EN) og krykkje (EN). Også store flokker av 

sårbare og nær truede arter er registrerte i området: ærfugl (VU), tjeld (NT), gråmåke (VU) og 

stellerand (VU). Dette viser at bukta i praksis er et viktig funksjonsområde for disse artene.  

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, fremst grunnet det viktige funksjonsområdet for 

sterkt og kritisk truede arter. 
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Figur 58. Overvintringsområde for andefugler 

(grønskravert) og gyteområder for rognkjeks 

(blåskravert). 

 

Figur 59. Viktige naturtyper: 

skjellsandsforekomst (oransjeskravert).

 

9.16.4 Påvirkning og konsekvens 

Se kap. 6.1 for beskrivelse av generell påvirkning fra småbåthavner og båtaktiviteter. 

 

Tilstanden i vannforekomsten vurderes å kunne bli forringet av tiltaket, og det er derfor aktuelt med 

utredning etter vannforskriften § 12. Det er bokstav a i første ledd som er relevant, og det vurderes at 

vilkårene i andre ledd ikke blir oppfylt. Der allerede en havn i nær tilknytning til vannforekomsten, samt 

industrivirksomhet og bebyggelse/avløp rundt denne. Samlet belastning er altså allerede relativt høy. I 

tillegg er arealbeslaget i vannforekomsten betydelig. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Forringet, grunnet det store arealbeslaget og 

type av aktivitet. 

Konsekvensen vurderes å lede til Alvorlig miljøskade for delområdet. Konsekvensen er avhengig av 

omfanget av småbåter i havnen samt fremtidig trafikk. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdet før tiltaket gjennomføres, for å vurdere påvirkning 

av arealbeslaget, samt undersøkelser rettet mot tilstandsklassifisering av vannforekomsten. 
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9.17 Østre del av Varangerfjorden-ytre Finnmark (0424020100-22-C) 

9.17.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten er det største i Varangerfjorden med et areal på 1000 km2, og er klassifisert med god 

økologisk og kjemisk tilstand. Vannforekomsten vil oppnå kjemisk miljømål under 2022-2027. Det er 

flere undersøkelser i vestre delene av vannforekomsten, men få i den nordøstre delen hvor tiltaket er 

plassert. Grunnet størrelsen er delområdet definert som vannforekomsten innenfor Vardø kommune, se 

grønn linje i Figur 61. Det er kun registrert et fåtall naturtyper i delområdet, men fra ortofoto er det 

åpenbart at det er flere uregistrerte bløtbunnsområder nær tiltaksområdet. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes derfor å være dårlig for både delområdet og tiltaksområdet. Det samlede kunnskapsgrunnlaget 

vurderes å være utilstrekkelig. 

 

Det er registrert flere tre avløpsanlegg uten rensing eller kun mekanisk rensing med utslipp i 

vannforekomsten, men det nærmeste er 5 km fra tiltaksområdet (Figur 60). 

 

 

Figur 60. Registrerte avløp og forurenset grunn i vannforekomsten. Brune bokser og linjer er avløp, 

trekanter i polygoner er forurenset grunn. Utsnitt fra Miljødirektoratets Miljøstatus. 

9.17.2 Tiltaksbeskrivelse 

Gjeldende plan med akvakultur videreføres i kombinasjon med ankringsområde for større fartøy (fartøy 

større enn 20 m etter 300 bruttotonn): VK209. Tiltenkt virksomhet er "rendez-vous"-operasjoner, dvs. 

mannskapsbytte. Det er kun det nye arealbruksformålet (ankringsområde) som er gjenstand for KU da 

akvakultur er en videreføring av gjeldende plan (Figur 61). 
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Figur 61. Plassering av tiltak (hvit tekstboks, røde linjer) og vannforekomster (lyseblå tekstboks, svarte 

linjer). Grønn linje markerer delområdet. Utsnitt av planlagte tiltak i Bøkfjorden-indre oppe til venstre. 

9.17.3 Verdi 

Hele kyststrekningen nord for tiltaksområdet er registrert som et viktig myteområde for andefugler, og 

rett nordøst for tiltaksområdet er det registrert et viktig overvintrings- og næringsområde for ender og 

sjøfugler, særlig ærfugl (VU), stellerand (VU) og praktærfugl (LC) (Figur 63). Store deler av samme 

område er også registrert som et viktig funksjonsområde for havert (VU). Antall enkelte registreringer 

av rødlistede fugler i nasjonale databaser langs hele denne kyststrekning er en tydelig indikasjon på 

områdets verdier for sårbare fuglearter (Figur 62). Flere av disse er sterkt eller kritisk truede, blant 

annet krykkje (EN) og lomvi (CR). 

 

 

Figur 62. Registreringer av rødlistede arter i området. Utsnitt fra Artsdatabankens artskart. Store sirkler 

indikerer hundredevis med artsregistreringer. 
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Sonen fra strandkant til ca. 2,5 km ut i sjøen er registrert som gyteområde for tobis, annen sild og 

rognkjeks, og utenfor er nesten hele resterende deler av delområdet registrert som gyteområde for 

torsk (Figur 63). I den østre delen av tiltaksområdet er det registrert en viktig skjellsandforekomst 

(Figur 64). Det er i tillegg registrert et område med geologisk arv på Svartnes. Området er ikke vernet 

og vurderes å ikke bli påvirket av tiltaket. 

 

Tiltaket overlapper med naturtypen skjellsand, men ikke med de andre registrerte naturtypene eller 

funksjonsområder for fugl eller havert. I tillegg overlapper tiltaket med de registrerte gyteområdene for 

fisk. 

 

Verdien på delområdet vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av funksjonsområder for sterkt og 

kritisk truede arter. 

 

 

Figur 63. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert) og fisk (blåskravert). 

 

Figur 64. Viktig naturtype: skjellsand 

(oransjeskravert). 

9.17.4 Påvirkning og konsekvens 

Vannforekomsten har flere mindre kilder til forurensning, og Vadsø havn i vestre delen av forekomsten 

er en betydelig påvirkning lokalt. Ellers fremstår forekomsten i hovedsak som relativt urørt i forhold til 

størrelsen. Det planlagte tiltaket er foreslått plassert nær og i viktige funksjonsområder i 

vannforekomsten, og arealbeslaget i naturtypen skjellsand er betydelig (20 %). Samtidig vurderes den 

foreslåtte aktiviteten «mannskapsbytte» å ikke forringe tilstanden i vannforekomsten, og det er derfor 

ikke aktuelt med utredning etter vannforskriften § 12. Mtp. størrelsen på tiltaksområdet anbefales det å 

utrede hvilken type og omfang av fremtidige aktiviteter som kan godkjennes i dette området for å 

unngå en altfor stor samlet belastning av vannforekomsten. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet, grunnet arealbeslaget i 

naturtypen og aktiviteter i og nære viktige funksjonsområder. Avhengig av omfang på trafikk kan 
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båtaktiviteter forventes å lede til forstyrrelser for fisk og fugl, men også økt miljøgiftsforurensning (se 

kap. 6.1). 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 

9.18 Vardø fyr - Kibergsneset (0424000031-C) 

9.18.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten ligger sør for Vardøya og er klassifisert med udefinert økologisk og kjemisk tilstand. 

Det er angitt at vannforekomsten vil oppnå kjemisk miljømål under 2022-2027. Vannforekomsten er 

ikke undersøkt og det er kun modellert naturtyper. Selve tiltaksområdet er sannsynligvis ikke kartlagt 

mtp. naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være dårlig for vannforekomsten og 

tiltaksområdet. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes å være utilstrekkelig. 

9.18.2 Tiltaksbeskrivelse 

Fiskeområde i gjeldende plan videreføres i kombinasjon 

med ankringsområde for større fartøy (fartøy større enn 

20 m etter 300 bruttotonn): VK210. Tiltenkt virksomhet 

er "rendez-vous"-operasjoner, dvs. mannskapsbytte. 

Det er kun det nye arealbruksformålet 

(ankringsområde) som er gjenstand for KU. Innspillet 

fra Vardø havn er avskjært i øst pga. virkeområdet til 

plan- og bygningsloven 1 nautisk mil utenfor grunnlinja 

(Figur 65). 

 

 

 

 

 

 

Figur 65. Plassering av tiltak (hvit tekstboks, røde linjer) og vannforekomster (lyseblå tekstboks, svarte 

linjer). Utsnitt av planlagte tiltak i Vardø fyr-Kibergneset til høyre. 

9.18.3 Verdi 

Som for øvrige vannforekomster i dette område er det registrert viktige funksjonsområder for blant 

annet sårbare fugler langs kysten. Tiltaksområdet er imidlertid plassert langt ut i sjøen, og er minst 4 

km fra alle registrerte og kystnære funksjonsområder for fugl og fisk i vannforekomsten (Figur 63). De 

ytre delene av vannforekomsten er registrert som gyteområde for torsk. I tillegg er det registrert svært 
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viktige skjellsandforekomster i de nordlige delene av vannforekomsten samt større tareskogforekomster 

i sørvest (Figur 67). 

 

Tiltaket grenser til naturtypen skjellsand, men ikke med andre registrerte naturtyper eller 

funksjonsområder for fugl. I tillegg overlapper tiltaket med de registrerte gyteområdene for torsk. 

 

Verdien på delområdet vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av funksjonsområder for sterkt og 

kritisk truede arter. 

 

 

Figur 66. Funksjonsområder for fugl 

(rødskravert) og fisk (blåskravert). 

 

Figur 67. Viktig naturtype: skjellsand 

(oransjeskravert) og større tareskogforekomst 

(grønnskravert). 

9.18.4 Påvirkning og konsekvens 

Selv om det ikke er registrert store forurensningskilder i selve vannforekomsten, så grenser den til både 

Vardø og havnen i Svartnesbukta. I tillegg er det en flyplass med innflygingsområde langs kysten i 

vannforekomsten. Ellers fremstår forekomsten i hovedsak som relativt urørt og det planlagte tiltaket er 

foreslått plassert langt unna viktige funksjonsområder i vannforekomsten. Det er kun gytefelt for torsk 

som påvirkes direkte av tiltaket, og den foreslåtte aktiviteten «mannskapsbytte» vurderes å ikke 

forringe tilstanden i vannforekomsten. Det vurderes derfor at det ikke er aktuelt med en utredning etter 

vannforskriften § 12. Mtp. størrelsen på tiltaksområdet (1 545 daa) anbefales det å utrede hvilken type 

og omfang av fremtidige aktiviteter som kan godkjennes i dette området for å unngå en altfor stor 

samlet belastning av vannforekomsten. 
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Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet, grunnet aktiviteter i viktige 

funksjonsområder for fisk. Avhengig av trafikk kan båtaktiviteter forventes å lede til forstyrrelser for fisk 

og fugl, men også økt miljøgiftsforurensning (se kap. 6.1). 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 

 

9.19 Blodskytodden - Vardø fyr (0424000030-C) 

9.19.1 Kunnskapsgrunnlag  

Vannforekomsten ligger nord for Vardøya og er klassifisert med moderat økologisk og udefinert kjemisk 

tilstand. Det er angitt at vannforekomsten vil oppnå kjemisk miljømål under 2022-2027, men ikke 

definert tiltak for dette. Det er kun én stasjon som er undersøkt vannforekomsten ifm ØkoKyst. Det er 

registrert flere naturtyper i vannforekomsten, men selve tiltaksområdet er sannsynligvis ikke særlig 

kartlagt mtp. naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor å være middels god for 

vannforekomsten og dårlig for tiltaksområdet. Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes å være 

utilstrekkelig. 

9.19.2 Tiltaksbeskrivelse 

Fiskeområde i gjeldende plan videreføres i kombinasjon med ankringsområde for større fartøy (fartøy 

større enn 20 m etter 300 bruttotonn): VK211. Tiltenkt virksomhet er "rendez-vous"-operasjoner, dvs. 

mannskapsbytte. Det er kun det nye arealbruksformålet (ankringsområde) som er gjenstand for KU 

(Figur 65). 

 

   

Figur 68. Plassering av tiltak (hvit tekstboks, røde linjer) og vannforekomster (lyseblå tekstboks, svarte 

linjer). Utsnitt av planlagte tiltak i Blodskytodden-Vardø fyr til høyre. 
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9.19.3 Verdi 

Rett sør for tiltaksområdet ligger Hornøya og Reinøya naturreservat som er fredet for å bevare et viktig 

fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 

Registrerte observasjoner av sterkt eller kritisk truede arter i reservatet viser at området er et svært 

viktig funksjonsområde for fugl (Figur 69). På de små holmene Reinøyskjær og Prestholmen er det i 

tillegg registrert funksjonsområder for havert (VU).  

 

 

Figur 69. Registreringer av sterkt eller kritisk truede arter i området. Utsnitt fra Artsdatabankens 

artskart. De største sirklene indikerer hundredevis med artsregistreringer. 

 

Det er registrert flere gytefelt for fisk i vannforekomsten: rognkjeks i de strandnære områdene samt 

torsk, tobis og annen sild lenger ut i sjøen. Det er registrert både viktige stortareforekomster og svært 

viktige skjellsandforekomster i vannforekomsten (Figur 71). Disse er modellerte og ikke registrerte i 

felt. 

 

Tiltaket overlapper med to skjellsandforekomster, men ikke med de andre registrerte naturtypene eller 

funksjonsområder for fugl eller havert. I tillegg overlapper tiltaket med de registrerte gyteområdene for 

torsk. 

 

Verdien på vannforekomsten vurderes til Svært stor, grunnet forekomst av funksjonsområder for sterkt 

og kritisk truede arter samt forekomst av svært viktige naturtyper. 
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Figur 70. Funksjonsområder for fugl og havert 

(rødskravert) og fisk (blåskravert). 

 

Figur 71. Viktig naturtype: større 

tareskogforekomster (grønnskravert) og 

skjellsand (oransjeskravert). 

9.19.4 Påvirkning og konsekvens 

Vannforekomsten er forholdsvis upåvirket av menneskelige aktiviteter. Det planlagte tiltaket er foreslått 

plassert i nær tilknytning til viktige funksjonsområder i vannforekomsten, og arealbeslaget i naturtypen 

skjellsand er ikke ubetydelig. Samtidig vurderes den foreslåtte aktiviteten «mannskapsbytte» å ikke 

forringe tilstanden i vannforekomsten, og det er derfor ikke aktuelt med utredning etter vannforskriften 

§ 12. Mtp. størrelsen av tiltaksområdet (1545 daa) og de store verdiene hos funksjonsområdene, 

anbefales det å utrede hvilken type og omfang av fremtidige aktiviteter som kan godkjennes i dette 

området for å unngå en altfor stor samlet belastning av vannforekomsten. 

 

Tiltakets påvirkning vurderes å føre til at delområdet blir Noe forringet, grunnet arealbeslaget i 

naturtypen og aktiviteter nære viktige funksjonsområder. Avhengig av omfang på trafikk kan 

båtaktiviteter forventes å lede til forstyrrelser for fisk og fugl, men også økt miljøgiftsforurensning (se 

kap. 6.1). 

Konsekvensen vurderes å lede til Noe miljøskade for delområdet. 

 

Det anbefales en lokal kartlegging av tiltaksområdene før tiltaket gjennomføres, for å vurdere 

påvirkning av arealbeslaget. 
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Vedlegg 1 – Rovfugl 

Stedfestet informasjon om rovfuglers hekkeområde anses som sensitiv artsdata. Bakgrunnen er at slik 

informasjon kan medføre at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative 

påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelser, etterstrebelse eller ødeleggelse.  

 

Når det gjelder rovfugl og hekkeplasser, er blant annet følgende paragrafer i Lov om forvaltning av 

naturens mangfold (Naturmangfoldloven) relevante å se til: 

 

Tabell 6. Oversikt over relevante paragrafer i naturmangfoldloven vedrørende rovfugl og hekkeplasser 

§ Overskrift Paragraf-tekst 

5 Forvaltningsmål om arter Første ledd: Målet er at artene og deres genetiske mangfold 

ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er 

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske 

funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er 

avhengige av. 

5 Generell aktsomhetsplikt Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å 

unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. 

Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig 

myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 

forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 

12 Miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det 

tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 

lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

15 Forvaltningsprinsipp Første ledd: Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr 

skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver 

aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres 

reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av 

viltlevende dyr unngås.  

Tredje ledd: Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til 

hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen 

virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6. 

 

Det er utarbeidet en veileder for anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl [5]. Denne listen skal 

gi konkrete anbefalinger for ulike arter og ulike forstyrrelser når de gjelder hensynssoner. Iht. denne 

listen er jaktfalk og havørn oppført som prioriteringsgruppen 2, dette er i hovedsak arter i midtre og 

nedre rødlistekategori (VU og NT) samt utvalgte ikke-rødlistede (LC) arter av rovfugl. Dette er arter som 

bør hensyntas ved anleggsgjennomføring, såfremt det ikke medføre vesentlige ulemper med tanke på 

fremdrift og/eller utbyggingskostnad.  

 

Havørn er oppført i prioriteringsgruppen 3 (1-3) med følgende: «Dette er i hovedsak arter som er 

utenfor rødlisten (LC), men som vurderes slik at det bør vises hensyn der dette ikke medfører 

nevneverdige ulemper med tanke på fremdrift og/eller utbyggingskostnad (jf. Naturmangfoldloven §§ 

11 og 12) [5]. Men det forutsettes at tiltakshaver orienterer konsesjonsmyndighet (her: Statsforvalteren 

i Trøndelag) i forkant av et vedtak om fravikelse fra prinsippet om å hensynta hekkelokaliteten.  

 



Rambøll - KU naturmangfold vannmiljø 

 

 

  

 

78/81 

 

Tabell 7. Sårbarhetskategori, hensynssoner (avstand i m) og oppløsning på maskeringsrutene i offentlige 

databaser [5] 

Art Status Kategori  Sårbar periode 1 2 3 4 Maskerings 
ruter 

Havørn LC 2 Februar - Juli 1000 1000 500 750 4x4 km  

Jaktfalk VU 2 April - Juli 1000 1000 500 500 16x16 km 

Vandrefalk LC 3 Mars - Juli 1000 1000 500 500 8X8 km 

(1: Helikopter/drone/sprenging, 2: Bakkearbeid, 3: Terrengtransport, 4: Ferdsel til fots).  

 

Sårbarhetsperiode er definert i veilederen som hekkeaktivitet og herunder reirbygging. Definisjonen på 

hva et reir er, kan være vanskelig å tolke i litteraturen. I en domsavsigelse i Hålogaland Lagmannsrett i 

2021 er et reir definert som følgende: «Som det fremgår av lovforarbeidene omfatter begrepet «reir» 

ynglesteder. Ved at begrepet «reir» også omfatter ynglesteder kan det ikke kreves at reiret er ferdig.» 

[6]. Når de starter med å bygge reir, kan variere fra sesong til sesong pga. abiotiske og biotiske 

faktorer. 

 

Det er mulig å søke om dispensasjon fra å hensynta de oppførte hensynssonene for de forskjellige 

artene, hvis det medfører vesentlige (prioriteringsgruppe 2) eller nevneverdige ulemper med tanke på 

fremdrift og/eller utbyggingskostnad (jf. Naturmangfoldloven §§ 11 og 12). 

 

Blir det aktuelt med en undersøkelse av påvirkning av tiltaket for hekkende rovfugl ved bekreftelse av 

reiraktivitet, er det viktig at informasjonen blir oppført i et dokumentet som skal unntas offentlighet 

(§24, 3. ledd) 
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Resultat 

 

Det ble undersøkt hvilke tiltaksområder som potensielt kan berøre hekkende rovfugler. Det er knyttet 

en god del usikkerhet til nøyaktigheten til disse observasjonene da reirlokaliteter er beskyttet mot 

innsyn. Listen under viser en oversikt over tiltak og arter som kan bli berørt. Det anbefales søk i 

«Sensitive Artsdata» for hvert av de aktuelle tiltakene, for å bekrefte/avkrefte om det det hekker 

rovfugl i området. 

 

Tabell 8. Oversikt over tiltaksområder og registrerte rovfuglearter 

Tiltak Havørn Jaktfalk Vandrefalk 

ABA201 Ja Ja Nei 

ABA202 Nei Ja Nei 

ABA204 Ja Ja Nei 

ABA205 Ja Ja Nei 

ABA206 Ja Ja Nei 

ABA207 Nei Ja Nei 

ABA209 Nei Ja Ja 

ABA210 Nei Ja Ja 

ABA212 Ja Ja Nei 

ABA216 Ja Ja Nei 

ABA217 Nei Ja Nei 

ABA218 Ja Ja Nei 

ABA219 Ja Nei Nei 

HOS103 Nei Nei Ja 

HOS202 Ja Nei Nei 

HOS201 Nei Ja Nei 

OP201 Ja Nei Nei 

SH201 Ja Ja Nei 

VK207 Ja Ja Nei 

VK209 ja Ja Ja 

VK211 Ja Ja Nei 

VK210 Nei Ja Ja 

#4 ja Nei Nei 

#5 ja Nei Nei 

#6 Nei Ja Nei 

#7 Ja Ja Nei 
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Vedlegg 2 – Tiltak i Jarfjorden 

 
ABA217 

 
ABA218 

 
ABA219 

 
ABA220 

 
ABA221 

 
ABA222 

 
ABA223 

 
ABA224 
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ABA225 

 
ABA226 

 
ABA227 

 
ABA228 

 
ABA229 

 
ABA230 

 
ABA231 

 
ABA232 

 


