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1 OPPSUMMERING 

DNV GL har på oppdrag fra Sandefjord kommune gjennomført en økologisk konsekvensvurdering av et 

planlagt tildekkingstiltak av forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden. 

Det foreslåtte tildekkingstiltaket er beskrevet i tiltaksplanen (DNV 2011) og innebærer tiltak på til 

sammen ca. 1,2 km2 sjøbunn, noe som utgjør ca. 75 % av hele området innenfor Tranga. Dette tilsvarer 

ambisjonsnivå 3 i foreliggende tiltaksplan. Det tiltaket som ble vurdert som mest rimelig og velegnet var 

en tildekking av de forurensede sedimentene.  

Tiltaket i Sandefjordsfjorden er i utgangspunktet foreslått for å hindre spredning av miljøgifter/ oppnå en 

akspetabel risiko slik at ambisjonsnivået for fjorden oppnås, noe som vil ha en forventet positiv effekt på 

fjordens fauna og flora, men også på bruken av fjorden som rekreasjonsområde. 

Et tiltak kan imidlertid ha andre negative konsekvenser både på kort og lang sikt. Biologiske 

konsekvenser, og konsekvenser for naturtyper, på kort og langt sikt er vurdert i dette dokumentet.  

Konsekvensene på kort og lang sikt er oppsummert i figurene under. Figurene oppsummerer 

konsekvensene for de 4 tiltaksalternativene vurdert: 

1. Bruk av mineralske masser og utlegging med splittlekter. 

2. Bruk av mineralske masser og utlegging ved bruk av nedføringsrør. 

3. Bruk av aktivt materiale (aktiv karbon) og utlegging ved bruk av splittlekter. 

4. Bruk av aktivt materiale (aktiv karbon) og utlegging ved bruk av nedføringsrør. 

Vurderingen har tatt utgangspunkt i identifisering og verdsetting av naturtypelokaliteter for kartlegging 

av naturtyper (Miljødirektoratets Håndbok 13) og kartlegging av marint biologisk mangfold 

(Miljødirektoratets Håndbok 19). Norsk rødliste 2010 (Kålås m.fl. 2010) og Norsk rødliste for naturtyper 

(Lindgaard & Henriksen 2011). Det er tatt utgangspunkt i metodikken beskrevet i Håndbok 140 (Statens 

vegvesen 2006).  

Konsekvensvurderingen belyser fordeler og ulemper ved tiltaket noe som er i tråd med 

forurensningsforskriften- og loven. Vurderingene er konservative for å ta høyde for kunnskapsmangler 

og er basert på føre var prinsippet, noe som er i tråd med naturmangfoldloven. Det er spesielt 

usikkerhet knyttet til om tiltaket vil ha effekter på bestander av rødlista arter. Det er også usikkerhet 

knyttet til effekter av tiltaket i influensområdet, spesielt med tanke på redusert lystilgang og 

nedslamming både på rødlistearter og flora og fauna generelt. Alle konsekvenser er vurdert uten å 

inkludere konsekvensreduserende tiltak. Ved å identifisere konsekvensreduserende tiltak kan negative 

konsekvenser reduseres. 

På kort sikt er det generelt forventet negative biologiske konsekvenser. Disse konsekvensene er i stor 

grad tilknyttet tiltaksområdet og i liten grad områder utenfor tiltaksområdet. Dette har sammenheng 

med at det er vurdert at spredning av sediment og tilførte masser, i konsentrasjoner som utgjør en 

risiko for negative effekter utenfor tiltaksområdet, i hovedsak er begrenset til en avstand på 300-500 m 

utenfor Tranga. Det vil spres forurenset sediment og eksponeringen av miljøgifter for lokal fauna og flora 

kan øke under tiltaket. Det er imidlertid forventet at den langsiktige gevinsten av et tiltak vil oppveie for 

økt spredning og eksponering av miljøgifter under selve tiltaket.  Et tiltak bør overvåkes, og det vil 

sannsynligvis stilles krav om dette fra myndighetene.  

På kort sikt er bruk av mineralske masser og utlegging med splittlekter vurdert å medføre størst negativ 

konsekvens mens bruk av aktivt materiale og utlegging ved bruk av nedføringsrør er vurdert å medføre 
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minst negativ konsekvens. Hovedårsakene til dette er at bruk av nedføringsrør er antatt å medføre minst 

nedslamming i strandsonen samt at mindre volum partikler vil spres høyere i vannsøylen sammenliknet 

med bruk av splittlekter. Bruk av aktivt materiale medfører betydelig mindre massebehov sammenliknet 

med bruk av mineralske masser slik at spredning og nedslamming totalt sett er vurdert mindre. På lang 

sikt er det forventet positive konsekvenser totalt sett. De mest positive konsekvensene er relatert til 

bløtbunnsfaunaen, fisk og fugl. Hovedargumentene for dette er at det er forventet en mer divers og 

naturlig bløtbunnsfauna på lang sikt som også vil ha en positiv konsekvens for fisk og fugl. I tillegg er 

det vurdert positivt at miljøgifter tas ut av systemet slik at disse ikke akkumulerer i næringskjeden eller 

spres utover i fjorden. 

Når det gjelder hardbunnsfauna og naturtyper er det forventet nedslamming og tap av hardbunnshabitat 

som også vil ha en negativ konsekvens på lang sikt. For plankton er det vurdert at konsekvensene vil 

være ubetydelig på lang sikt da plankton dynamikken er styrt mer av storskalaprosesser en et lokalt 

tiltak i Sandefjordsfjorden. 

Det er vurdert at et tiltak med bruk av mineralske masser og utlegging ved bruk av nedføringsrør har 

størst positiv konsekvens på lang sikt mens bruk av aktivt materiale og bruk av splittlekter er minst 

positiv. Et viktig element her er at det er forventet en dårligere rekolonisering av bløtbunnsfauanen ved 

bruk av aktivt materiale og at dette også er mindre positivt for fugl og fisk. 

 

Oppsummering av vurderte konsekvenser på kort sikt for det planlagte tiltaket i indre deler av 
Sandefjordsfjorden (ambisjonsnivå 3). Negative tall indikerer ulik grad av negative 
konsekvenser hvor større negative tall indikerer større negative konsekvenser. 
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Oppsummering av vurderte konsekvenser på lang sikt for det planlagte tiltaket i indre deler 

av Sandefjordsfjorden (ambisjonsnivå 3). Negative tall indikerer ulik grad av negative 

konsekvenser mens positive tall angir ulik grad av positive konsekvenser. 

Tiltak som fører til forurensning er forbudt i medhold av forurensningsloven § 7. Det kan med hjemmel i 

forurensingsloven § 11 og 16 likevel gis tillatelse etter søknad til slike tiltak. Det planlagte sediment 

tiltaket i Sandefjordsfjorden, som kommunen har planer om å gjennomføre, kan medføre forurensning 

ved at forurensede partikler spres under mudring, deponering og tildekking.  

Ved vurdering av om det skal gis tillatelse etter forurensingsloven § 11, eventuelt på hvilke vilkår, skal 

det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 

ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. § 11 femte ledd. I denne vurderingen skal bestemmelsen i 

naturmangfoldloven §§ 8 til 12 trekkes inn som retningslinjer for skjønnsutøvingen. Følgende er en 

vurdering av tiltaket i forhold til §§ 8 til 12 i Naturmangfoldloven: 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Siden tiltaket som her vurderes er stort og ligger nær lokalt viktige naturverdier bør kravet til 

kunnskapsgrunnlaget settes relativt høyt.  

Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som godt. Noe manglende kunnskap om hvordan tiltaket vil 

påvirke rødlista arter i området er kompensert for ved å legge en føre-var-holdning til grunn i 

vurderingene. Vurderingene som er lagt til grunn er også uten hensyn til konsekvensreduserende tiltak. 

Konsekvensreduserende tiltak kan identifiseres og vil redusere forventede negative konsekvenser. 

Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget om hvilke arter og naturverdier som forekommer å stå i et 

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å påvirke/skade naturmiljøet.  

Kunnskapsgrunnlaget om hvilke miljøeffekter tiltaket kan ha er varierende. Det eksisterer til dels en god 

mengde kunnskap i litteraturen, men dette varierer avhengig av hvilke arter og dyre- og plantegrupper 

som vurderes.  



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2014-1338, Rev. 01  –  www.dnvgl.com  Page 4 

 

Det er spesielt usikkerhet knyttet til om tiltaket vil ha effekter på bestander av rødlista arter. Det er også 

noe usikkerhet knyttet til effekter av tiltaket, spesielt med tanke på redusert lystilgang og nedslamming 

både på rødlistearter og flora og fauna generelt. Kunnskapen om miljøgifttilstand i sjøbunnen er god og 

det er denne kunnskapen som er grunnlaget for at tiltak er foreslått i fjorden og at dette vil ha en positiv 

effekt på lang sikt. Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget om effekter av tiltaket å stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmiljøet, men det er kunnskapsmangler. Denne 

mangelen er delvis kompensert for ved å legge en føre-var-holdning til grunn i konsekvensvurderingen 

slik at vurderingene er antatt konservative. 

Samlet sett er det vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte en beslutning om tiltak. Det 

eksisterer mye dokumentasjon på miljøgiftsituasjonen i tiltaksområdet vedrørende arter og 

naturområder. Det finnes også mye erfaring om tildekking som tiltak gjennom forskning og praktisk 

gjennomføring både nasjonalt og internasjonalt. 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

På grunn av noe kunnskapsmangel (se over) er føre-var-prinsippet lagt til grunn i vurderingene av hvilke 

effekter tiltaket kan ha på naturmiljøet. Vurderingene er derfor antatt å være konservative. Eksempelvis 

når det gjelder effekter på hardbunn og naturtyper er det lagt til grunn at områder i 

strand/tidevannsonen dekkes til og at det ikke implementeres overvåking eller konsekvensreduserende 

tiltak. Ved å gjøre endringer i tildekkingsdesign, eksempelvis ved å ikke dekke til enkelte områder i 

strandsonen, samt å gjennomføre overvåking og andre konsekvensreduserende tiltak vil eventuelle 

negative konsekvensene reduseres. Det er også grunn til å anta at leveområdene til de registrerte 

rødlisteartene ikke er begrenset til tiltaksområdet, men at disse artene har en større utbredelse. 

§ 10. (samlet belastning)  

Vurderinger av samlet belastning er forsøkt vurdert og beskrevet i denne rapporten. På kort sikt er det 

vurdert en samlet negativ belastning (uttrykt som konsekvenser), men på lang sikt er det vurdert at 

konsekvensene er positive uavhengig av hvilken tiltaksmetode som er vurdert. Det presiseres at det er 

usikkerhet relatert til bruk av aktivt materiale som aktivt karbon når det gjelder effekter på bunnlevende 

organismer og evnen disse har til restitusjon ved bruk av slikt materiale. Her kan det argumenteres for 

at det er behov for mer kunnskap.  

Med henvisning til Naturmangfoldsloven Kapittel 2 §§ 4 og 5 så er det ingenting som indikerer at et tiltak 

ikke vil ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 

artsmangfoldet som kjennetegner den enkelte naturtype. Dette begrunnes hovedsakelig med at ingen av 

de registrerte naturtypene eller artene bare er registrert i tiltaksområdet men er videre utbredt utover i 

fjorden. Med andre ord så er det en begrenset andel av naturtypene og artene som er registrert i 

tiltaksområdet. Ved overvåking og konsekvensreduserende tiltak er det rimelig å anta at mangfoldet av 

naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet som kjennetegner 

den enkelte naturtype vil ivaretas.   

§ 11. Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre skader på naturmangfoldet, dersom dette ikke er 

urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter 

Det anbefales å overvåke og å identifisere eventuelle konsekvensreduserende tiltak. Dette vil redusere 

sannsynligheten for skader. Dette er kostnader som vil påløpe og som tiltakshaver må dekke.  

§ 12. angår bruk av metoder og teknikk for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet og som 

gir best samfunnsmessige resultater. 
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I denne rapporten er det vurdert to ulike tildekkingsmasser og to ulike utleggingsstrategier. Samlet sett 

er det vurdert at bruk av mineralske masser og utlegging ved nedføringsrør er den beste løsningen på 

lang sikt når det gjelder biologiske konsekvenser og basert på dagens kunnskap og tilgjengelig 

informasjon. De løsningene som er vurdert er også konkludert med at alle er positive på lang sikt. Valg 

av løsning handler derfor også om kost-nytte, noe som ikke er vurdert i denne rapporten. Det kan også 

være andre løsninger som ikke er vurdert som kan være hensiktsmessige i forhold til kost-nytte. 

Sandefjordsfjorden er i dag en forurenset fjord. Bløtbunnsfaunaen i tiltaksområdet har redusert 

diversitet og det er påvist forhøyede nivåer av miljøgifter i fisk. Det er en oppkonsentrering av miljøgifter 

i næringskjeden. Videre er det en spredning av foruresning utover i fjorden både på grunn av naturlige 

prosesser som bølger og vind og ved oppvirvling av forurenset sediement fra ferge-trafikken. 

Foreliggende tiltaksplan har konkludert med at det er behov for tiltak i fjorden. Basert på denne 

informasjonen er det et behov for tiltak for å stoppe spredningen av miljøgifter utover i fjorden og i 

næringskjeden, noe som også vil ivareta lovverkets omtale av å ivareta naturtyper, arter og mangfold 

samt vannrammedirektivets mål om god biologisk og kjemisk tilstand. 
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2 INNLEDNING     

Sandefjordsfjorden er forurenset av organiske miljøgifter som PAH, PCB og TBT samt metaller som 

kvikksølv, bly og kobber. Forurensningssituasjonen i Sandefjord havn (ut til Tranga, ca. 1,6 km2) referer 

seg til en aktiv byutvikling, skips- og offshoreverksted, kjemisk industri (marine oljer og fett), 

malingsproduksjon, tankanlegg, mekanisk industri, fyllplasser, skraphandlere, småbåthavner, landbruk 

og kloakkutslipp. I tillegg har det vært og pågår en ferjetrafikk som har bidratt til forflytting av 

forurensningene. Forurensningssituasjonen i fjorden er kartlagt gjennom flere undersøkelser over flere 

år.  

I 2011 ble det utarbeidet en tiltaksplan for de forurensede sedimentene i fjorden (DNV, 2011). I denne 

var det skissert tre operasjonelle miljømål med forskjellige ambisjonsnivåer for fjorden. 

Ambisjonsnivåene var relatert til ulike tilstandsklasser i sedimentene og varierte fra Svært god tilstand 

(Ambisjonsnivå 1) til Moderat tilstand (Ambisjonsnivå 3).  Overordnet var konklusjonene i 

tiltaksanalysen at området innenfor Tranga bør inngå i et tiltak og at tildekking generelt er den anbefalte 

tiltaksmetoden.  

Med utgangspunkt i tiltaksplanen til DNV (2011) og ambisjonsnivå 3 i tiltaksplanen har Sandefjord 

kommune tildelt DNV GL oppgaven å gjennomføre en økologisk konsekvensvurdering av tiltaket. Denne 

konsekvensvurderingen har tatt utgangspunkt i følgende fire tildekkingsalternativer: 

1. Tildekkingsdesign som beskrevet i tiltaksplanen og mineralske masser legges ut ved splittlekter 

2. Tildekkingsdesign som beskrevet i tiltaksplanen og mineralske masser legges ut ved bruk av 

nedføringsrør 

3. Tynnsjiktstildekking med aktivt materiale og masser legges ut ved splittlekter 

4. Tynnsjiktstildekking med aktivt materiale og masser legges ut ved bruk av nedføringsrør 

 
 
Basert på disse fire alternativene er det vurdert konsekvenser av  
 

1. Masser plasseres på sjøbunnen og dekker til opprinnelig sjøbunn 
2. Partikkelspredning som medfører økt turbiditet i vannmassene 
3. Støy i anleggsfasen (mest relevant for fugl) 

 
I tillegg er det gjort noen generelle betraktninger relatert til spredning av miljøgifter under tiltak. 
 
Følgende ressurser er inkludert i vurderingen:  

 
 Bløtbunnsfauna  

 Hardbunnsfauna  

 Dyreplankton og zooplankton  

 Makroalgesamfunn  

 Relevante fiskearter  

 Fugl  

 Spesielle registrerte naturtyper og rød/svartlistearter  
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3 METODE OG DATAGRUNNLAG 

3.1 Metode 

Denne konsekvensutredningen omhandler naturtyper og artsforekomster i marint miljø, og er basert på 

metodikken beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).  

Metoden har følgende hovedelementer:  

 Beskrivelse av karakteristiske trekk i området.  

 Verdsetting av områder.  

 Vurdering av effekt/omfang på verdisatte områder.  

 Vurdering av konsekvens av tiltaket.  

Verdsetting gjøres i forhold til kriteriene satt opp i Tabell 3-1. Vurdering av effekt/omfang gjøres etter 

kriteriene satt opp i Tabell 3-2, mens vurdering av konsekvens gjøres med utgangspunkt i 

«konsekvensvifta» vist i Figur 3-1. Det vises for øvrig til Håndbok V712 (Statens vegvesen 2006) for en 

mer detaljert beskrivelse av metodikken.  

Når det gjelder identifisering og verdsetting av naturtypelokaliteter benyttes håndbøker for kartlegging 

av naturtyper (Miljødirektoratets Håndbok 13) og kartlegging av marint biologisk mangfold 

(Miljødirektoratets Håndbok 19). Norsk rødliste 2010 (Kålås m.fl. 2010) og Norsk rødliste for naturtyper 

(Lindgaard & Henriksen 2011) er benyttet for kategorisering av hhv. truede og sårbare arter og truede 

og sårbare naturtyper. De nye rødlistekategorienes rangering og forkortelser er:  

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

Når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). Må ha vært etablert 

reproduserende i Norge etter år 1800.  

CR – Kritisk truet (Critically Endangered)  

En art er Kritisk truet når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at 

den tilfredsstiller noen av de kriterieriene beskrevet for denne kategorien i IUCN (2000), og det 

anses derfor for å være en ekstremt høy risiko for utryddelse. 

EN – Sterkt truet (Endangered)  

En art er truet når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at det oppfyller 

noen av kriteriene for Sterkt truet (se IUCN 2000), og det er derfor 

ansett å være en svært høy risiko for utryddelse. 

VU – Sårbar (Vulnerable)  

En art er sårbar når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at det oppfyller noen 

av kriteriene for sårbar (se IUCN 2000), og det anses derfor å være en høy risiko for utryddelse. 

NT – Nær truet (Near Threatened)  

En art er Nær truet når den har blitt vurdert opp mot kriteriene, men 

kvalifiserer ikke for kritisk truet, truet eller sårbar nå, men 

er nær å kvalifisere seg til eller er egnet til å kvalifisere for en truet kategori i nær 

fremtid. 
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DD – Datamangel (Data Deficient) 

For lite informasjon til å kategorisere arten. Det trengs mer informasjon om artene for å 

kategorisere de ytterligere. DD er derfor ikke en kategori som angir at arten er truet. 

Det understrekes at i vurderingene av tiltakets omfang/innvirkning på naturmiljøet og tilhørende 

konsekvenser er dette vurdert uten eventuelle konsekvensreduserende tiltak. Ved identifisering og 

vurdering av konsekvensreduserende tiltak kan negative konsekvenser reduseres. 

Tabell 3-1 Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Prioriterte naturtyper -Områder med biologisk 

mangfold som er 

representativt for distriktet 

-Områder med stort 

artsmangfold i lokal 

målestokk 

-Naturtyper i verdikategori 

B eller C for biologisk 

mangfold 

-Områder med stort 

artsmangfold i regional 

målestokk 

-Naturtyper i verdikategori 

A for biologisk mangfold 

-Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

Viktige viltområde Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 1 

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 2-3 

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 4-5 

Rødlistearter  -Leveområder for arter i 

trusselkategori DD og NT 

på nasjonal rødliste 

-Leveområder for arter i 

trusselkategori VU, EN CR 

og RE på nasjonal rødliste 

-Områder med forekomst 

av flere rødlistearter i 

lavere kategorier på 

nasjonal rødliste 

 

Tabell 3-2 Kriterier for et tiltaks potensielle påvirkning på naturmiljøet  

 Stort positivt 

omfang 

Middels 

positivt 

omfang 

Lite/intet 

omfang 

Middels 

negativt 

omfang 

Stort 

negativt 

omfang 

Viktige 

sammenheng

er mellom 

naturområder 

Tiltaket vil i stor 

grad styrke 

viktige 

biologiske/ 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger  

 

Tiltaket vil styrke 

viktige biologiske/ 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger  

 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

viktige biologiske/ 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger  

 

Tiltaket vil 

svekke viktige 

biologiske/ 

landskapsøk-

ologiske 

sammen-henger  

 

Tiltaket vil bryte 

viktige 

biologiske/ 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger  
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Tabell 3-2 fortsetter 

Naturtyper Tiltaket vil i 

stor grad virke 

positivt for 

forekomsten 

og 

utbredelsen av 

prioriterte 

naturtyper  

Tiltaket vil virke 

positivt for 

forekomsten og 

utbredelsen av 

prioriterte 

naturtyper  

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

forekomsten av 

eller kvaliteten 

på naturtyper  

Tiltaket vil i 

noen grad 

forringe 

kvaliteten på 

eller redusere 

mangfoldet av 

prioriterte 

naturtyper  

Tiltaket vil i 

stor grad 

forringe 

kvaliteten på 

eller redusere 

mangfoldet av 

prioriterte 

naturtyper  

Artsmangfold Tiltaket vil i stor 

grad øke 

artsmang-foldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

levevilkår  

Tiltaket vil øke 

arts-mangfoldet 

eller forekomst av 

arter eller bedre 

deres levevilkår  

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

artsmangfoldet 

eller forekomst av 

arter eller deres 

leve-vilkår  

Tiltaket vil i 

noen grad 

redusere 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

forringe deres 

levevilkår  

Tiltaket vil i stor 

grad redusere 

artsmangfoldet 

eller fjerne 

forekomst av 

arter eller 

ødelegge deres 

levevilkår  

 

 

Figur 3-1 Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006). 
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3.2 Datagrunnlag 

DNV GL har tidligere undersøkt fjorden og har kjennskap til området på bakgrunn av det. I tillegg har 

prosjektmedarbeider Tor Fredrik Holth lokalkjennskap til fjorden. Utover det er følgende datakilder 

benyttet: 

 Naturbase (Miljødirektoratet)  

 Vannmiljø (Miljødirektoratet)  

 Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no)  

 Diverse rapporter fra undersøkelser i Sandefjordsfjorden (se referanser) 

 Sandefjord kommune 

 Havforskningsinstituttet  

 

4 TILTAKSPLAN FOR FJORDEN 

I 2011 utarbeidet Det Norske Veritas (nå DNV GL) i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt og 

Biologge en tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden på oppdrag av Sandefjord kommune. 

Oppfølgingen av prosjektet ble utført av Fylkesmannen i Vestfold og Sandefjord kommune. 

For å kunne vurdere behovet for tiltak blev det utført en tiltaksundersøkelse i forbindelse med tiltaks-

planen samt en gjennomgang av tidligere data fra området. Området som ble vurdert var fra innerst i 

Sandefjordsfjorden og ut til Tranga. 

Undersøkelsen viste at det foregår en spredning av miljøgifter og de spres til dels utover i fjorden og 

også forbi Tranga. 

Det ble ikke avdekket noen områder innenfor Tranga hvor en sikkert kan si at sedimentene vil ligge i ro 

og at det ikke kan tilføres forurensede sedimenter. Basert på dette ble det vurdert at det er behov for 

tiltak mot forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden og at alle de områder som i dag er forurenset bør 

inngå i et tiltak.  

Som utgangspunkt for videre arbeider med tiltak har Sandefjord kommune brukt det som i er beskrevet 

som ambisjonsnivå 3 i rapporten fra 2011 og vist i figuren nedenfor. 

Tabell 4-1 Beskrivelse av ambisjonsnivå 3 for opprydding i Sandefjordsfjorden (fra tiltaksplan 

i 2011). 

Ambisjons-
nivå 

Miljømål Krav i sjø  Krav på land 

3 Moderat 

tilstand 

Tilstandsklasse III i 

sedimenter generelt, hot spots 
må vurderes spesielt med 
henblikk på fare for 
spredning/oppvirvling 
(risikovurderingen).  
 
Tilstandsklasse III i sediment 

kan aksepteres hvis det 
forventes en positiv utvikling 
mot 2028 og man nærmer seg 
tilstandsklasse II.  

Ikke utslipp fra land som har 

negativ påvirkning på 
tilstanden. Dvs. konsentrasjon 
av miljøgifter i partikulært 
stoff som tilføres sjø skal ikke 
overstige tilstandsklasse III. 

Ambisjonsnivå 3 innebærer tiltak på til sammen ca. 1,2 km2 som utgjør ca. 75 % av hele området 

innenfor Tranga som inngikk i tiltaksvurderingen i 2011.  
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Størrelsen på tiltaksområdet er vist i figuren nedenfor fordelt på de fire delområdene som ble brukt i 

tiltaksvurderingen i 2011. Det tiltaket som ble vurdert som mest rimelig og velegnet var en tildekking av 

forurensede sedimentene  

På kartet i figuren nedenfor er det vist hvilke områder som foreslås tildekket for ambisjonsnivå 3 i 

tiltaksplanen. 
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Figur 4-1 Areal som er foreslått tildekket i ambisjonsnivå 3 (fra tiltaksplan i 2011). 

 

I tiltaksplanen ble det også foreslått hva slag tildekking som kunne brukes i de forskjellige delområdene 

for ambisjonsnivå 3.  Det ble også understreket at for å oppnå ønsket tilstand for ambisjonsnivå 3 så kan 



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2014-1338, Rev. 01  –  www.dnvgl.com  Page 13 

 

den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm tas med i vurderingen. For perioden fra 2011 til 2028 

er det 17 år dvs. en sedimentasjon på 40-50 mm i løpet av denne perioden. 

 

Delområde Kilen 105 000 m2 

Det ble foreslått en forholdsvis tynn tildekking inne i hele Kilen (ca. 10 cm). Massene bør være litt 
grovere for å unngå oppvirvling fra småbåter. Sand ble brukt som tildekkingsmateriale i kostnads-
overslaget for tildekkingen.  

 

Delområde Indre havn 420 000 m2 

Det ble foreslått en tildekking med ren sand (30 cm) og et erosjonslag (20 cm) over. Hele området er 
ikke foreslått dekket til. Området som er foreslått tildekket er beregnet til 147 000 m2. Det 

erosjonsbeskyttende laget over sandlaget skal beskytte mot oppvirvling og spredning fra skipstrafikk. 

 

Delområde Midtre havn 580 000 m2 

Det ble foreslått en tynnsjiktstildekking (10-20 cm) med ren sand av hele delområdet. Tynnsjiktets 
oppgave er å fremskynde en forbedring av sedimenttilstanden i området.  

 

Delområde Ytre havn 500 000 m2 

Det ble foreslått en tynnsjiktstildekking (10-20 cm) med ren sand av det aktuelle området for å få en 

raskere forbedring av tilstanden i sedimentene. Hele området er ikke foreslått dekket til. Området som 

er foreslått tildekket er beregnet til 350 000 m2. 

 

5 KORT OM RELEVANT LOVERK 

5.1 Forurensningsloven 

Tiltak som fører til forurensning er forbudt i medhold av forurensningsloven § 7. Det kan med hjemmel i 

forurensingsloven § 11 og 16 likevel gis tillatelse etter søknad til slike tiltak. Tiltakene i 

Sandefjordsfjorden som kommunen har planer om å gjennomføre kan medføre forurensning ved at 

forurensede partikler spres under mudring, deponering og tildekking. I tillegg vil en tildekking kunne 

påvirke naturmangfoldet på en negativ måte. Når det gjelder eventuell mudring er det i utgangspunktet 

Fylkesmannen som er myndighet til å behandle søknader om mudring, jf. forurensingsforskriften kap. 22. 

Ved vurdering av om det skal gis tillatelse etter forurensingsloven § 11, eventuelt på hvilke vilkår, skal 

det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 

ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. § 11 femte ledd. I denne vurderingen skal bestemmelsene 

i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 trekkes inn som retningslinjer for skjønnsutøvingen, og det skal 

fremgå av avgjørelsen hvordan prinsippene er vurdert, jf. § 7. Vannforskriften setter miljømål for 

vannforekomster og opererer med ulike tilstandsklasser. Forringelse av miljøtilstanden i en 

vannforekomst kan ikke tillates med mindre vilkårene for unntak § 12 er oppfylt. Det må derfor vurderes 

om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til de planlagte 

tiltakene i Sandefjordsfjorden. 
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5.2 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven fra 2009 har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske 

prosessene gjennom bærekraftig bruk og vern. Den er den mest sentrale loven for forvaltning av norsk 

natur og inneholder et bredt spekter av virkemidler. 

I naturmangfoldlovens kapittel II om regler om bærekraftig bruk blir det gitt forvaltningsmål for 

naturtyper og arter, og det blir stilt krav til at kunnskapsgrunnlaget blir lagt til grunn for beslutninger. 

Miljørettslige prinsipper som føre var, økosystemtilnærming og samlet belastning, og at kostnader ved 

miljøskade skal bæres av tiltakshaver, er gjennom naturmangfoldloven formalisert for alle tiltak og bruk 

som påvirker naturmangfold. Loven krever at vurderinger av disse prinsippene skal framgå av vedtak i 

den enkelte saken. 

I Naturmangfoldlovens Kapittel II – Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk- § 4 angående 

forvaltningsmål er det beskrevet at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den 

enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt 

det anses rimelig. 

§ 5 beskriver videre at 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.  

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn i utøvelse av offentlig 

myndighet. Det betyr i praksis at man skal vurdere §§ 8 til 12 i saker som kan påvirke naturmiljøet. 

Offentlige myndigheter kan i større plan- og utredningsprosesser ofte be utbyggere om å gjøre sine 

vurderinger av særlig § 8 til 10. Det henvises for øvrig til www.lovdata.no for nærmere detaljer om de 

nevnte paragrafene.  

Kort så omtaler: 

 § 8 kunnskapsgrunnlaget som skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet.  

§ 9 angår føre var prinsippet som legges til grunn i de tilfeller hvor kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.  

§ 10 angår at økosystemvurderinger skal vurderes ut fra den samlede belastning på økosystemet 

§ 11 Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre skader på naturmangfoldet, dersom dette ikke er 

urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter 

§ 12 angår bruk av metoder og teknikk for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet og gir best 

samfunnsmessige resultater. 

Naturmangfoldsloven (nml) kapittel 4 og 5 omhandler henholdsvis fremmede organismer og områdevern. 

Når det gjelder knuste mineralske masser legges det til grunn at disse vil ikke importeres fra utlandet 

men kjøpes eller fås i Norge. Det vil derfor ikke importeres masser med organismer som ikke allerede 

finnes i Norge. Denne problemstillingen anses derfor lite relevant ved bruk av knuste mineralske masser 

fra Norge. 
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6 NORSK RØD- OG SVARTELISTE 

Norsk rødliste for arter (Kolås et. al., 2010) er i hovedsak en prognose for arters risiko for å dø ut fra 

Norge. De vurderingene som ligger til grunn for å kunne gi denne type prognoser er basert på 

vitenskapelige kriterier utviklet i regi av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN). Rødlista er 

med dette forankret i en internasjonal metodikk for vurdering av risiko for utryddelse av arter. 

Metodikken har bred aksept i forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. 

Norsk Rødliste for naturtyper (Lindegård og Henriksen, 2011) er den første av sitt slag i Norge og kom ut 

i 2011. Rødlisten gir i hovedsak prognoser for naturtypers risiko for å dø ut eller forsvinne fra Norge. 

Vurderingene som ligger til grunn for dette er basert på vitenskapelig kriterier. I motsetning til for arter, 

finnes det ikke internasjonalt omforente kriterier for å rødliste naturtyper. Flere land har imidlertid 

gjennomført rødlistevurderinger av naturtyper basert på nasjonal metodikk, og det er startet et arbeid i 

regi av Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) for å utvikle et internasjonalt kriteriesett for 

rødlisting av økosystemer. Som en del av dette arbeidet er det utviklet metodikk for utvelgelse av 

vurderingsenheter basert på Artsdatabankens klassifiserings- og beskrivelsessystem Naturtyper i Norge 

Norsk Svarteliste (Gederaas et. al., 2012). Er utgitt av artsdatabanken i norge Artsdatabanken har 

ansvar for å vurdere økologisk risiko knyttet til arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge 

(fremmede arter) og å føre oversikt over slike arter som er påvist i Norge. I Norge er det nå påvist 2320 

fremmede arter. 1180 av disse reproduserer i norsk natur, eller er antatt å gjøre det de kommende 50 

år. Disse 1180 artene er risikovurdert. 
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7 ALTERNATIVE TILDEKKINGSMASSER OG 

UTLEGGINGSSTRATEGIER 

I denne rapporten er det lagt til grunn at to ulike tildekkingsmasser og to ulike utleggingsstrategier skal 

vurderes med hensyn på miljøkonsekvenser. Dette kapittelet beskriver generelt de to typene masser og 

utleggingsstrategiene som er vurdert. Basert på type masser og utleggingsstrategi er det to 

miljøpåvirkninger som er vurdert: 

1. Masser som plasseres på bunnen og dekker til opprinnelig sjøbunn. 

2. Partikkelspredning som medfører økt turbiditet i vannmassene og nedslamming av områder 

utenfor planlagt tiltaksområde. 

 

Økologiske 
konsekvenser

Økologiske 
konsekvenser
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7.1 Tildekkingsmaterialer 

 

I denne rapporten er to alternative tildekkingsmaterialer vurdert: 

 Knuste masser med kornstørrelse 0-8 mm (ref. tiltaksplanen). Dette er en type dekkmasser som 

er brukt tidligere i Norge som tildekking bl.a. i Oslofjorden. Det er forholdsvis rimelige masser og 

kornstørrelsen vil dekke fra fin til grov sand (0,06 til 2 mm), fin grus (2-6 mm), noe medium 

grus (6-20 mm) og også ha noe finstoff <0,06 mm (silt). Et overslag på andel finstoff (<0,06 

mm) fra massene (0-8 mm) testet i forbindelse med tildekkingen i Oslofjorden er 15 % og at 

dette er i siltfraksjonen (>2 og <63 µm), 65 % sand og 20 % grus. Den sammensatte massen 

gir en god beskyttelse mot erosjon og mot spredning fra underliggende forurensede sedimenter. 

Denne massen vil da nærmest tilsvare sand som ble foreslått i tiltaksplanen. Et alternativ til 

knuste masser 0-8 mm er natursand 0-8 mm(dyrere).  

 Leire blandet med aktivt kull. Aktivt kull har evnen til å binde en stor del av forurensningen og 

derved redusere utlekkingen av miljøgifter. Ved bruk av aktivt kull kan tykkelsen på 
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tildekkingslaget gjøres mindre. I Norge finnes erfaringer med dette spesielt fra Opticap 

prosjektet i Grenlandsfjordene (NGI, NIVA, UMB, UiO og Stockholms Universitet). Her ble lokal 

rein leire mudret og blandet med aktivt kull i pulverform ombord på en hopper dredger. I tillegg 

ble det tilsatt ca. 1 kg salt per 40 kg leire for at massene skulle få tilstrekkelig saltinnhold. 

Massene ble siden lagt ut i ca. 2,5 cm tykkelse på bunnen ved at de ble pumpet ned til bunnen i 

et fleksibelt rør og sluppet ca. 5 m over bunnen (vanndyp ca. 30 m). Tilslaget av aktivt kull var 

ca. 2 kg pr. m2 tildekket sjøbunn.  

Et eksempel på kornstørrelsesfordeling for aktivt karbon er oppgitt i NGI (2011) som omhandler 

en prøvetildekking i Ormefjorden og Eidangerfjorden i tilknytning til OptiCap prosjektet. 

Gjennomsnittlig diameter er oppgitt til 27 µm med 10 % > 0,075 mm og 30 % >0,045 mm og 

spor av partikkelstørrelse >0,15 mm.  

7.2 Utlegging av tildekkingsmasser 

Ved utlegging av tildekkingsmasser er det fremst to forskjellige teknologier som brukes: 

 Utlegging av massene fra vannoverflaten f.eks. fra splittlekter. 

 Utlegging av massene via rør forholdsvis nær bunnen, i de fleste tilfeller ved hjelp av diffusor 

 

7.2.1 Utlegging fra vannoverflaten 

Utlegging av dekkmasser fra overflaten i Sandefjordsfjorden kan gjøres med splittlekter. En splittlekter 

fungerer slik at den kan åpnes på midten og slippe massene, mengden masser som slippes styres av 

åpningsstørrelsen.  

 

 
 

Figur 7-1 Til venstre: Splittlekter når den er åpen. Til høyre: Bilde av splittlekter tatt på dekk 

når den er en nesten tømt. 

Ved at utlegging med splittlekter foregår fra vannoverflaten så har en ikke så god kontroll på hvordan 

massene legger seg på sjøbunnen. Utleggingen vil normalt foregå ved at splittlekteren beveger seg med 

en konstant hastighet mens utleggingen pågår.  
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Ved utleggingen ved Palos Verdes i USA, som var et stort forskningsprosjekt på praktisk tildekking, 

beveget fartøyet seg i fartsretningen mens massene ble lagt ut, se figuren nedenfor. Tildekkingsmassene 

ble således lagt ut i en relativt smal stripe på overflaten.  

 

Figur 7-2 Illustrajon av utlegging av dekkmasser med splittlekter i fartsretningen (fra 

U.S.Army Corps of Engineers, 1993) 

 

I Norge ble deler av dekkmassene i Oslo havn lagt ut med selvgående splittlekter som gikk på tvers 

under utleggingen istedenfor i fartsretningen. Dette ble vurdert som en bedre løsning for å få en jevn 

utlegging av dekkmasser, vanndypet var ca.  60-65 m.  

Det er i seg selv ingen begrensninger i dybde det kan legges ut masser på med splittlekter, men 

nøyaktigheten reduseres med økende vanndyp. Dette medfører at man må gjenta operasjonen flere 

ganger i samme område for å få tilstrekkelig tykkelse.  

Faktorer som påvirker nøyaktigheten av utleggingen er: 

 Avstand fra vannoverflate til sjøbunn 

 Posisjonering (lekterens manøvreringsevne) 

 Strøm 

 Kunnskaper og holdninger hos mannskapet 

 Dekkmassenes fysiske egenskaper (kornfordeling) 

 Værforhold (bølgehøyde, vind) 

 Sjøbunnens topografi 

Tykkelse som kan legges ut er i prinsipp valgfritt. Best resultat oppnås hvis en legger ut forholdsvis 

tynne lag (få cm) og foretar mange turer over tildekkingsområdet. 
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7.2.2 Utlegging via rør 

Utlegging av dekkmasser via rør foregår normalt ved at dekkmassene lastes ombord på fartøyet/lekteren 

og at massene siden pumpes ned via et rør og slippes nær sjøbunnen. Fartøyet/lekterens hastighet 

under utleggingen tilpasses den mengde pr. tidsenhet og arealenhet som skal legges ut. For å få best 

mulig kontroll over utleggingen vil man normalt i enden av røret også ha en diffusor. Diffusoren vil sørge 

for å bremse hastigheten på massene som kommer ned røret samt gi en jevnere og bredere fordeling av 

massene (den er normalt sett en del bredere enn diameteren på røret). 

Figuren under viser en illustrasjon av et slikt system for utlegging av dekkmasser 

www.epa.gov/glnpo/sediment/iscmain/four.html . 

 

 

Figur 8-3 Neddykket diffusor system inkludert fartøy/lekter, rør og diffusor. 

 

 

  

http://www.epa.gov/glnpo/sediment/iscmain/four.html
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8 SPREDNING AV PARTIKLER OG FORURENSING VED TILTAK  

8.1 Generelt 

Ved tiltak vil masser/partikler introduseres til vannsøylen og spres utenfor tiltaksområdet. Omfanget av 

denne spredningen vil være avhengig av flere forhold men strøm, partikkeltype og 

kornstørrelsesfordeling er sentrale parametere. Det er ikke gjennomført modelleringer av denne 

spredningen så spredningen er til dels skjønnsmessig vurdert på bakgrunn av erfaringer (beskrevet 

under). Det er ved flere anledninger gjennomført strømmålinger i Sandefjordsfjorden (DNV 2005A, 

2005B, 2007, 2008 og 2009). Når det gjelder strømhastigheter kan hastigheter på 5-6 cm/sekund være 

et overordnet anslag på gjennomsnittlig strømhastighet men at det kan være periode med hastigheter 

opp mot 30 cm/sekunder i perioder. Dette vil naturligvis avhenge av hvor det måles, når det måles, vær 

og vind forhold med mer. 

Eksempler på synkehastigheter for mindre partikler kan leses ut av figuren under. Eksempelvis så er 

synkehastigheten for en partikkel på ca. 63 μm (grensen for leire/silt fraksjonen) på ca. 0,2 cm/sek., 

hvilket tilsvarer ca. 7 m pr. time. Partikler med størrelser mindre enn dette kan derfor holde seg 

svevende i vannmassene i lengre tid. Teoretisk kan en partikkel med en synkehastighet på 0,2 

cm/sekund i et område med 10 m dyp og strømhastighet på 6 cm/sek transporteres i størrelsesorden 

300 meter får den når bunnen. 

 

Figur 8-1 Synkehastighet for mineralske partikler med tetthet 2500 kg/m3. Tynne linjer: 

Synkehastighetene etter Stokes lov og friksjonslov. Tykk linje: Kurve for interpolasjon mellom 

de to lovene. Fra Rye et al (2008). 
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8.2 Spredning ved utlegging av masser fra overflaten  

Det finnes få studier som beskriver mengde «søl» som en får ved utlegging av dekkmasser fra 

vannoverflaten.  

Palos Verdes (USA) 

Ved forsøkene i Palos Verdes med splittlekter ble det registrert hvor massene endte på sjøbunnen. Dypet 
i området varierte mellom 40 – 70 meter. 
 

Som dekkmasse ble det brukt mudrete sedimenter fra farleder (gjennomsnittlig diameter ca. 0,1 mm) og 

sandmasser tatt på sjøbunnen (gjennomsnittlig diameter var i overkant av 0,2 mm). Figur 8-2 viser 

resultater fra tildekkingen på et 300 x 600 m areal hvor det ble foretatt utlegging med 45 lekterlass med 

ca. 800 m3 i hver lekter. En kan se at det også er spredt masser utenfor og figuren indikerer at områder 

200-300 m utenfor ble tildekket med mellom 1 til 10 cm dekkmasser. Et grovt anslag antyder at man 

fikk ca. 25 – 50 % av massene utenfor det planlagt tildekkede området. 

 

 

Figur 8-2 Palos Verdes. Resultat fra en test med tildekking på et 300 x 600 m areal.  
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Oslo havn 

I Oslo havn ble det i 2008 gjort en vurdering av egnetheten av dekkmasser for Malmøyklaven av 

Multiconsult. 

http://www.renoslofjord.no/sfiles/03/85/4/file/mc-rapport-117917-3_tildekkingsmasser.pdf 

I denne vurderingen inngikk også en vurdering sedimenteringshastigheten.  

For massene med korngradering på 0-8 mm ble det vurdert at: 

 ca. 40 % er flytende i vannet etter 5 min 

 ca. 30 % er flytende i vannet etter 15 min 

 ca. 17 % er flytende i vannet etter 30 min 

 ca. 10 % er flytende i vannet 1 time etter utleggingen 

Vurderingen viser at en relativt stor andel finfraksjon blir liggende og flyte i overflaten forholdsvis lenge 

før den synker og det vil også drive av fra området. Hvor mye som vil drive av fra området vil bl.a. 

avhenge av strømhastigheten og vanndybden. 

Basert på vurderingen over av andelen som er flytende i vannet ved ulike tids steg og legger en 

strømhastighet på 6 cm/s til grunn som representativt for gjennomsnittlig strømhastighet i 

Sandefjordsfjorden  

 40 % av massene transporteres 18 m 

 30 % av massene transporteres 54 m 

 17 % av massene transporteres 108 m 

 10 % av massene transporteres 216 m 

 

8.3 Spredning ved utlegging av masser via rør 

Med denne utleggingsmetoden ved bruk av rør og diffusor og ved at massene slippes nær sjøbunnen vil 

man oppnå en bedre nøyaktighet på utleggingen og mindre «søl» utenfor tildekkingsområdet. 

Det er gjort få studier av «søl» ved utlegging via rør. I OptiCap prosjektets sluttrapport er det bl.a. 

presentert målinger av turbiditet under utleggingen av leire på testfeltet i Ormefjorden og 

Eidangerfjorden (Eek & Schaanning 2012). Tabellen under presenterer en oppsummering over tykkelsen 

på tildekkingsmaterialet og gjenfunnet masse (%) i testfeltene. For aktivt materiale og leire (aktivt 

karbon AC) ble estimert 41-58 % av massene funnet igjen i testfeltene.  

 

 

 

 

 

 

http://www.renoslofjord.no/sfiles/03/85/4/file/mc-rapport-117917-3_tildekkingsmasser.pdf
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Tabell 8-1 Oversikt over resultater fra prøvetildekking, OptiCap prosjektet (NGI 2011). 

 

Figuren nedenfor, som er fra rapporten (Eek & Schaanning 2012), viser at økt turbiditet ved utleggingen 

(partikler i vannmassen) oppstår mellom rørmunningen og sjøbunnen men ikke over rørmunningen. 

Turbiditet mål som FTU er i størrelsesorden maksimalt 50-60 FTU på rundt utslippsdypet for 

dekkmassene, som på generelt grunnlag kan tilsvare i størrelsesorden 50-60 mg partikler/l. Generelt 

konkluderer OptiCap prosjektet med at en slik tildekking kan gjøres med lite spredning av partikler til 

overflaten, og at tildekkingsmassene som pumpes ut like over bunnen legger seg ned på bunnen og 

spres ikke opp i vannsøylen. Resultatene viser allikevel at det skjer en spredning av partikler i 

vannmassene mer en 100 m fra ytterkanten av testfeltene. Målte tykkelser utenfor testfeltene indikerer 

at sedimentasjonstykkelser utenfor testfeltene er relativt små og i størrelsesorden under 1,5 cm mindre 

enn 200 m fra ytterkanten av testfeltene. 
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Figur 8-3 Turbiditet i vannsøylen under utleggingen av leire på testfeltet i Ormefjorden (fra 

Opticap sluttrapport, september 2012). 

I forbindelsen med planlagt mudring og deponering av sediment fra innseilingsleden til Borg havn, 

gjennomførte Sintef (2012) et modellstudium av deponering av massene på to lokaliteter. Estimert antall 

masse planlagt deponert var 1,7 millioner m3. Disse to lokalitetene er naturlige fordypninger i 

havbunnen og vanndypet er 52 og 57 meter. I modelleringen er det lagt til grunn at massene slippes ut 

på 46 og 38 m dyp via et nedføringsrør. Partikkelstørrelsesfordelingen benyttet i modelleringen er vist i 

Tabell 8-2. 

 

Tabell 8-2 Partikkeltyper- og størrelser benyttet i modelleringene (fra Sintef 2012) 

Sedimenttype  Partikkelstørrelse Partikkelfordeling 

Leire >2 µm 3 % 

Silt 2-10 µm 7 % 

Silt 10-63 µm 17 % 

Sand 60-100 µm 13 % 

Klumper (konsolidert) >1 cm 60 % 

 

Tykkelser av masser på bunnen og utrekningen av disse er illustrert i Figur 8-5. i størrelsesorden 1-2 % 

av massene er beregnet transportert ut av modellområdet og er således ikke redegjort for i figuren 

under. Basert på figuren er maksimal utbredelse av sedimenttykkelser >0,3 cm i størrelsesorden 
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innenfor 1 km fra utslippsstedet. Sedimenttykkelser >30 cm er maksimalt i størrelsesorden 350 m fra 

utslippsstedet. 

 

 

Figur 8-4 Tykkelse av masser på havbunnen etter deponering av 1,7 millioner m3 masse 

(Figur fra Sintef 2012). 

 

Ved boreoperasjoner offshore er det ved mange tilfeller utslipp av boret masse rett over bunnen. 

Erfaringer av spredning og sedimentering samt vannsøylekonsentrasjoner fra boreoperasjoner er 

beskrevet i veileder for overvåking av boreoperasjoner i områder med kaldtvannskoraller publisert av 

Norsk Olje & Gass (DNV 2013). Når det gjelder spredning av masser er følgende potensielle 

influensområder oppgitt: 

 >50 mm sediment tykkelse <50 m fra utslippspunktet 

 10-50 mm sediment tykkelse 50-90 m fra utslippspunktet 

 1-10 mm sediment tykkelse 90-250 m fra utslippspunktet 

 0,1-1 mm sediment tykkelse 250-1000 m fra utslippspunktet 

Når det gjelder vannsøylekonsentrasjoner er det mangelfullt datagrunnlag men i enkelte tilfeller kan det 

være en liten spredning til 1000 m nedstrøms utslippspunktet. Sistnevnte er basert på analyse av 

materiale fra sedimentfeller hvor barium (Ba) er benyttet som sporingsstoff. Baritt, som blir benyttet i 

boreoperasjoner, inneholder mye barium (typisk 50-60 %) slik at små mengder av barittpartikler kan 

påvises ved analyse av barium. Med annen metodikk, som turbiditetsmålinger, er det ofte ikke 

detekterbart i en avstand på 1000 m fra utslippspunktet. 
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8.4 Oppsummering - tildekking og spredningsbetraktninger 

8.4.1 Knuste masser 

Ved bruk av knuste masser med kornstørrelse 0-8 mm er det lagt til grunn at sjøbunnen dekkes til med 

10-30 cm masser som utgjør i størrelsesorden 300 000 m3 totalt. Et overslag på andel finstoff (<0,06 

mm) fra massene (0-8 mm) testet i forbindelse med tildekkingen i Oslofjorden er 15 % og at dette er i 

siltfraksjonen (>0,002 og <0,063 mm), 65 % sand (>0,063 og <2 mm) og 20 % grus (>2000 mm) og 

med en gjennomsnittlig kornstørrelse på 0,55 mm (D50).  

Spredning ved bruk av splittlekter 

Basert på sedimenteringsforsøk ved tildekkingen i indre Oslofjord kan et grovt estimat for spredning 

være at massene spres i størrelsesorden 300 m fra utslippspunktet. 

Forsøkene fra Palo Verde antyder også en spredning i størrelsesorden 300 m fra planlagt område.  

Basert på Stokes lov kan en partikkel med diameter 0,063 mm synke med 0,2 cm/s. En partikkel med 

en synkehastighet på 0,2 cm/sekund i et område med 10 m dyp og strømhastighet på 6 cm/sek, som 

kan være representativt for strømhastigheten i Sandefjordsfjorden, transporteres i størrelsesorden 300 

meter før den når bunnen. 

Forventede tykkelser er i størrelsesorden cm i nærheten av utslippet og gradvis avtagende inntil rundt 

300 m fra utslippspunktet hvor sediment tykkelser i størrelsesorden få mm kan forventes. 

Spredning ved bruk av nedføringsrør 

Ved bruk av nedføringsrør, eventuelt med diffusor, er det rimelig å anta at massene vil sedimentere 

fortere en ved bruk av splittlekter. En konsekvens av dette er at antatt mindre områder utenfor planlagt 

tiltaksområde vil tilføres partikler på grunn av tildekkingen. 

 

8.4.2 Aktivt materiale 

Ved bruk av aktivt karbon (AC) er det lagt til grunn at sjøbunnen dekkes til med maksimalt 5 cm som 

utgjør i størrelsesorden 80 000 m3 totalt.  Gjennomsnittlig diameter er oppgitt til 0,027 mm med 10 % > 

0,075 mm og 30 % >0,045 mm og spor av partikkelstørrelse >0,15 mm. 

 

Når det gjelder aktivt karbon er det vanskelig å vurdere da ulike produkter med ulike kornstørrelser er 

på markedet samt at det er flere alternativer når det gjelder blandinger med andre masser med mer. 

Spredning ved bruk av splittlekter 

Det er ikke funnet noen erfaringstall ved tilsetting av aktiv karbon fra splittlekter. Men overordnet er det, 

i likhet med knuste masser, rimelig å anta at spredningen vil være større, både når det gjelder avstand 

og sedimentert masse på sjøbunnen, som en funksjon av avstand og sammenliknet med spredning ved 

bruk av nedføringsrør.  

Spredning ved bruk av nedføringsrør 

I OptiCap prosjektet (Eek & Schaanning 2012) ble det estimert at 41-58 % av massene (mudret leire og 

aktivt karbon) ble funnet igjen på testfeltene (10 000 m2), som indikerer at omtrent halvparten av 



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2014-1338, Rev. 01  –  www.dnvgl.com  Page 27 

 

massene ble spredt utenfor testfeltene. Målinger indikerer at spredningen ikke kan måles lenger enn 375 

m (målt som tykkelse av sediment på sjøbunnen). Maksimalt måte tykkelse var 2,5 cm 20 m fra 

ytterkanten av testfeltene.  

Basert på erfaringer fra boreoperasjoner offshore hvor masse blir tilført like over havbunnen er det 

generelt i nærområdene det er sedimentasjon av masser, eksempelvis >50 mm tykkelse <50 m fra 

utslippsstedet og maksimalt spredning 250-100 m fra utslippsstedet med 0,1 – 1 mm tykkelser 

8.5 Samlet vurdering 

Spredning av tildekkingsmasser basert på de alternativene som er vurdert er oppsummert i Tabell 8-3. 

Dette er generelle betraktninger basert på erfaringer og utvalgte studier som beskrevet. Hovedpoenget 

er at spredning og sedimentasjon utenfor det planlagte tildekkingsområdet hovedsakelig vil være 

begrenset til noen hundre meter fra utslippspunktet og at det sannsynligvis vil spres mer masser over 

større avstander ved utslipp fra overflaten sammenliknet med utslipp via nedføringsrør. 

Tabell 8-3 Generell oppsummering av vurderte forskjeller i spredning og sedimentasjon 

mellom tildekkingsmasser (knuste masser og aktivt karbon) og utleggingsmetode 
(splittlekter eller via nedføringsrør). 

 Spredning Sedimentasjon Tildekking 

Overflate Rør Overflate Rør 

Knuste 

masser 

Størrelsesorden 

3-500 m fra 

utslippspunkt.  

Antatt mindre 

spredning enn 

ved overflate- 

utslipp 

Forventede 

tykkelser er i 

størrelsesorden 

cm i nærheten av 

utslippet og 

gradvis 

avtagende inntil 

rundt 300-500 m 

fra utslipps- 

punktet hvor 

sediment 

tykkelser i 

størrelsesorden 

få mm kan 

forventes. 

Antatt mindre 

tykkelser og 

avstander 

påvirket en ved 

overflateutslipp 

10-30 cm med 

knuste masser av 

eksempelvis 0-8 

mm bestående av 

15 % silt, 65 % 

sand og 20 % grus. 

Ca. 300 000 m3 

med masser  

Aktivt 

karbon 

Størrelsesorden 

3-500 m fra 

utslippspunkt. 

Avhengig av 

hvordan AC 

teknisk legges 

ut 

Antatt mindre 

spredning enn 

ved overflate-

utslipp. 

Muligens noe 

mindre masser 

som 

sedimenterer 

utenfor planlagt 

tildekkingsområd

e sammenliknet 

med knuste 

masser, da volum 

masser er mye 

mindre totalt. 

Muligens noe 

mindre masser 

som 

sedimenterer 

utenfor planlagt 

tildekkingsområ

de sammen- 

liknet med 

knuste masser, 

da volum 

masser er mye 

mindre totalt. 

Maximalt 5 cm med 

AC evt. iblandet 

annen masse. AC 

består eks. av 

10 % > 0,075 mm, 

30 % > 0,045 mm 

og spor > 0,15 

mm. 

Gjennomsnittlig 

kornstørrelse 0,027 

mm. Ca. 80 000 m3 

med masser 
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1) AC karbon kan blandes med ulike masser og ulike produkter så oppgitte data er bare et 

eksempel 

I Figur 8-6 er 300 og 500 m avstand fra ytterkanten av tiltaksområdet angitt for å gi et inntrykk av 

områder utenfor tiltaksområdet hvor antatt størst mengde av partikler vil spres og sedimentere. Dette er 

ikke å betrakte som absolutte grenser men basert på erfaringsdata beskrevet i dette dokumentet (over). 

En mindre mengde partikler vil spres lenger men de største volumene vil antatt spres og sedimentere 

innenfor 300-500 m fra utslippspunktet.   

Når det gjelder spredning utover tiltaksområdets yttergrense ved Tranga så er dette hovedsakelig en 

problemstilling som er relevant når tildekkingen foregår i delområdet Ytre havn. Ved tildekking i indre 

deler av tiltaksområdet er det forventet at massene vil spres og sedimentere i tiltaksområdet. Dette har 

sannsynligvis ikke negative konsekvenser generelt utover potensielle effekter på grunn av nedslamming 

av organismer i strand/tidevannsonen, noe som er beskrevet nærmer i Kapittel 11.  

 

300 m

500 m

 

Figur 8-5 Angivelse av 300 og 500 m avstand fra ytterkanten av tiltaksområdet ved Tranga 

(blå strek). 
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9 SPREDNING AV MILJØGIFTER UNDER TILTAKET 

Spredning av miljøgifter under tiltaket er her relativt kort beskrevet fordi hovedhensikten med tiltaket er 

å ta miljøgiftene ut av systemet slik at ambisjonsnivået for fjorden kan oppnås. Dette er beskrevet og 

risikovurdert i tiltaksplanen (DNV 2011). Uakseptabel spredning av miljøgifter på grunn av et tiltak er 

ikke risikovurdert. Dette kan inkluderes i et miljøgiftbudsjett i forbindelse med overvåkingen av tiltaket. 

Ved oppvirvling av forurenset sediment kan noen miljøgifter bli mer biotilgjengelig sammenliknet med 

om sedimentet ligger i ro. Ved ethvert tiltak hvor miljøgifter er et tema er det forventet noe spredning 

av miljøgifter. Hovedårsakene til spredning under et tiltak vil sannsynligvis være relatert til 

partikkelspredning av forurenset sediment ved utlegging av dekkmasser og porevannsutpressing. I den 

forbindelse er det naturlig å nevne fergetrafikken i fjorden som kan bidra til at forurensning spres 

(propelloppvirvling). 

For å vurdere effekten av et tiltak kan spredningen før tiltaket sammenliknes med spredning under og 

etter tiltaket. I et langsiktig perspektiv vil kildekontroll og naturlig sedimentering bestemme på hvilket 

nivå miljøgiftspredningen vil stabilisere seg (Figur 9-1). Tiltaket vil kunne føre til at dette nivået oppnås 

mye tidligere. I tiltaksperioden vil det kunne være noe økt spredning som kan tjenes inn etter at tiltaket 

er ferdig. Miljøgevinsten vil bestå i arealet mellom den røde og grønne kurven minus den økte 

spredningen under. Så selv om det vil være økt spredning av miljøgifter under et tiltak vil den 

langsiktige fordelen oppveie for dette. Et miljøgiftbudsjett vil derimot være stoffspesifikt og evaluerer 

ikke egenskaper som biotilgjengelighet, bioakkumulering eller potensiale for biomagnifisering. Generelt 

kan miljøbudsjettet utrykkes som:  

 

 

Spredning generelt er en naturlig del av overvåkingen av tiltaket. Det må utarbeides et 

overvåkingsprogram for tiltaket når dette er detaljprosjektert. I et overvåkingsprogram bør det 

inkluderes et miljøgiftbudsjett. For detaljer om miljøgiftbudsjetter se Miljødirektoratets rapport TA 2804-

2011. 

 

 
Figur 9-1 Illustrasjon av miljøgevinst som forskjell i miljøgiftspredning med og uten tiltak 

(grønt felt). Langsiktig effekt av tiltaket styres av de gjenværende aktive kildene og 

sedimentering i området som dermed kan begrense den maksimale gevinsten for tiltaket 
(svart prikket linje). Figur fra Miljødirektoratets rapport TA 2804-2011.  
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10 STATUS MARINE RESSURSER I FJORDEN 

10.1 Bløtbunnsfauna 

10.1.1 Metoder for å vurdere tilstand av bunnfaunaen  

Bløtbunnsfauna blir vanligvis overvåket for å vurdere den økologiske tilstanden til et område med mykt 

sediment (sand, leire og mudder). Generelt undersøkes bløtbunns fauna ved at sjøbunnen prøvetas og 

artslister opparbeides. Basert på artslistene utføres univariate- og multivariat statistikk samt benthiske 

indekser. Univariat statistikk inkluderer antall individer (N) og antall arter (S). Vanlige univariate 

indekser inkluderer Shannon- Wiener diversitetsindeks (H '), Pielou’s eveness indeks (J'), og Simpson-

indeksen (λ). Multivariate analyser brukes til å indikere ulikheter i samfunnsstruktur, som kan skyldes en 

påvirkning, gjennom visuell presentasjon av faunalikhet mellom stasjonene.  

Bentiske indekser har blitt utviklet for å integrere parametere om dyresamfunnet til en enkelt måleverdi 

som kan brukes til å skille mellom forstyrrede og uforstyrrede områder. Indikatorarter som er identifisert 

som tolerante eller intolerante i forhold til en påvirkning brukes til å definere områder. Relative 

forekomster av disse indikatorartene kan kombineres for å gi en indeks som reflekterer biologisk 

påvirkning og som er område- og kilde spesifikk.  

I forbindelse med EUs vannrammedirektiv er det lansert egne biotiske indekser for Norge, Norwegian 

Quality Index NQI-1. Utarbeidelsen av indeksen er basert på sensitivitetsindeksen AMBI (Borja 2012), 

antall arter og antall individer. I AMBI-databasen er nærmere 6000 arter fra europeiske farvann gruppert 

etter ømfintlighetsklasse (ecological group, EG):  

EG I sensitive arter 

EG II nøytrale arter 

EG III tolerante arter 

EG IV opportunistiske arter 

EG V forurensningsindikerende arter 

Norwegian Quality Indeks, NQI1, er beskrevet nærmere i vedlegg B. 

10.1.2 Status 

Planlagt tiltaksområde i Sandefjordsfjorden ligger i vannforekomst 0101040200-1-C, Sandefjordsfjorden-

indre (Figur 10-1) og er beskyttet kyst. Den økologiske tilstanden er definert som «antatt moderat» 

(Vann-Nett 30.09.2014). Økologisk tilstand i Vann-nett er ikke basert på kvantitativ data og det er 

datamangel for biologiske elementer som angiospermer, bunnfauna, makroalger og planteplankton. 

Kjemiske tilstand « oppnår ikke god» er på grunn av spesifikke stoffer og prioriterte miljøgifter for 

vannregionen.  

Området utenfor planlagt tiltaksområde er Sandefjordsfjorden-ytre, vannforekomst 0101040200-2-C 

som er definert som «antatt god» økologisk tilstand (Figur 10-2). Det er også data mangel for biologiske 

elementer på Sandefjordsfjorden-ytre, unntatt for planteplankton som er vurdert som «svært god» i 

følge Vann-nett.  
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Figur 10-1 Kart over Sandefjordsfjorden-indre med definerte vannforekomster (gul=antatt 

moderat), hentet fra Vann-Nett sept 2014).  

 

Figur 10-2 Kart over Sandefjordsfjorden-ytre med definerte vannforekomster (grønn=antatt 

god), hentet fra Vann-Nett sept 2014). 
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Det er gjort få undersøkelser av den økologiske tilstanden i Sandefjordsfjorden. Den mest omfattende er 

en undersøkelse utført av DNV i 1997, hvor bløtbunnsfaunaen ble undersøkt i en gradient innover i det 

dypeste partiet (DNV 1998). To bløtbunnsstasjoner i indre havn ble også undersøkt av Biologge i 2011 

(Unimiljø 2011, eksakte koordinater ikke tilgjengelige).  Bløtbunnsundersøkelsen i 1997 omfattet 5 

stasjoner (med 3 grabber a 0,1m2 pr stasjon) i Sandefjordsfjorden, se Figur 10-3. Tabell 10-1 

oppsummerer noen resultater av sedimentkarakteristikk og univariate analyseresultater. Innhold av 

organisk materiale og andel finstoff (silt/leire) øker med dypet fra stasjon BS1 innerst i havnebassenget 

til BS5 i ytre del av Sandefjordsfjorden. Stasjon BS3 på vestsiden av Asneset skillet seg ut med sandig 

sediment. Høye strømhastigheter begrenser sedimentering på denne stasjonen. 

 

 

Figur 10-3 Bløtbunnstasjoner, 1997 (DNV, 1998).  Svart strek representerer yttergrensen av 

tiltaksområdet ved Tranga. 
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Tabell 10-1 Dyp, silt/leire, glødetap, antall arter (S) og individer (N), Shannon-Wieners 

diversitetsindeks (H’), jevnhetsindeks (J) og dominans (D), fem stasjoner i 
Sandefjordsfjorden, samt referanse stasjon A50, i 1997. 

Stasjon Dyp (m) Silt/leire 
(%) 

Glødetap 
(%) 

S /0.3m2 N/0.3m2 H’ J D 

BS1 10 43 1,7 17 79 3,5 0,87 0,13 

BS2 24 55 3,1 68 1530 4,1 0,67 0,33 

BS3 44 28 2,8 76 5109 2,5 0,40 0,60 

BS4 51 89 6,3 81 1320 4,5 0,71 0,29 

BS5 82 97 6,6 101 12492 2,2 0,33 0,67 

A05 50   76 751 4,5 0,72 0,28 

 

Indeksene i Tabell 10-1 indikerer at bløtbunnfaunaen i Sandefjordsfjorden var preget av meget høye 

individantall av enkelte arter. Bløtbunnsamfunnet blir betraktet som uforstyrret når diversiteten (H’)  er 

høyere enn 4, mens verdier mellom 3 og 4 ofte tyder på moderate forstyrelser. Verdier mellom 2 og 3 er 

unaturlig lave og indikerer et forstyrret bunnfaunasamfunn. Indeksverdier under 2 viser en klart 

forurensningspåvirket bunnfauna. Stasjonen innerst i Sandefjordsfjorden (BS1) besto av svært få arter 

og individer og moderat diversitet, som tyder på moderat forstyrelse. Lav diversitet på stasjon BS3 

(Asnes) og BS5 (Kvernberget) indikerte også en påvirkning, men som forklart nedenfor er dette på 

grunn av overdominans av en art. 

Av enkelarter var børstemarken Galathowenia oculata svært tallrik, og utgjorde 63 og 70 % av 

individene på stasjon BS3 og BS5. Masseforefomster av denne type bidrar vesentlig til å redusere 

diversitetsindeksen. G. oculata trives på siltig bunn (sandholdig leire)  og i mudder. Arten kan periodevis 

forekomme i store mengder for å så forsvinne året etter. Arten er ikke en forurensningsindikator, og er 

typisk å finne i ‘overgangsamfunn’ dvs. sonen mellom normalt og forurenset sediment. (Ref DNV 1998). 

Den høye, muligens midlertidig, dominans av denne arten på stasjonene BS3 og BS5 er årsaken til den 

lave diversiteten registrert på disse stasjonene. Når G. oculata blir utelatt fra diversitetsbergeningen blir 

diversitetsindeksen på  henholdsvis 4,1 og 4 ,3. Basert på diversitet så kan bløtbunnsamfunnent sies å 

være bra  på alle stasjonene unntatt BS1. 

Andre hyppig forekommende arter i 1997 var mollusken Abra nitida (tolerant art, i folg Borja 2012), og 

børstemarkene Prionospio malmgreni, Chaetozone setosa og Heteromastus filiformis, karakterisert som 

som svært forurensningstolerante arter av Rygg (1985), og som opportunistiske arter av Borja (2012). 

Arter klassifisert etter den såkalt AMBI (AZTI Marin Biotic Index) sensivitetsindeksen på de 5 

bløtbunnsstasjoner i 1997, er vist i Figur 10-4 og økologiske status på hver stasjon er vist i Figur 10-5. 

Stasjonene i det foreslåtte tiltaksområdet, indre havn (BS1), midtre Havn (BS2)  og BS3 i ytterkanten av 

ytre havn har ‘moderat’ økologiske status i følge indeksen NQI1 (Norwegian Quality Index1, v. 2013). 3 

-15% av individene på disse stasjonene er foruensningsindikerende arter (AMBI EGV), og flertallet av 

individer er opportunistiske arter (EGIV), noe som gjenspeiler forstyrrelser i sedimentene. Det er også 

noen følsomme arter (EGI) tilstede på BS1, BS2 og BS3 (ca 5%). 

De to bløtbunnsstasjonene i Indre havn undersøkte av Biologge i 2011 ble også karakterisert som 

moderat i henhold til NQI1 (Unimiljø 2011). 
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Figur 10-4 Prosentvis fordeling av arter i ulike AMBI klasser (EG I til EG V). EGI sensitive arter; 

EGII nøytrale arter; EGIII tolerante arter; EGIV opportunistiske arter; EGV 
forurensningsindikerende arter. Sandefjordsfjorden 1997. (AMBI regnet ut på stasjonsnivå, 
species list v.Mar2012. G. oculata utelukket). 
 

 

Figur 10-5 Økologiske tilstand av stasjoner i 1997 i følge NQI1 (2013). * Beregnet per stasjon, 

ikke per grabb, på grunn av historiske data tilgjengelig. G. oculata inkludert. 

På stasjonene BS4 og BS5 i ytre deler av Sandefjordsfjorden var den økologiske tilstanden ‘god’ i 1997 

(basert på indeksen NQI1). Det er ingen forurensningsindikerende arter på disse stasjonene (EG V arter, 

ifølge Borja, 2012), men 35-40 % av artene på disse to stasjonene er opportunistiske arter. Noen arter 

på BS4 og BS5 er vurdert som følsomme for forstyrelse (EGI), som reflekterer at tilstanden i 

sedimentene er bedre sammenliknet med stasjonene BS1 og BS2 i indre deler av Sandefjordsfjorden. 
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10.1.3 Rød- og svartliste arter 

Alle bløtbunnsdata tilgjengelig i Artsdatabanken (30.09.2014) for Sandefjordsfjorden ble analysert for 

forekomst av Rødlistede og svartlistede arter (Tabell 10-2). I tillegg til den kvantitative studien utført av 

DNV i 1997, omtalt ovenfor, ble kvalitative data fra 1998, 2003, 2010, 2011, og 2012 analysert. Ingen 

arter er registret på rødlista utover tre arter som er registrert som ‘DD (Data mangel) i Rødlista. For en 

av artene registrert som DD er det lite eller ingen informasjon om mengde og fordeling. Tre arter er 

registrert på svartelista. For detaljer omkring rødlistekategorier og kriterier, se IUCN (2000) og kort 

beskrivelse i Kapittel 3.1. 

 

Tabell 10-2 Fordeling av bentiske arter registrert i Artsdatabanken i Sandefjordsfjorden 

(1997-2012) mellom de ulike rød- og svartlistekategoriene. Biodiversitetsdata data publisert 
av NIVA, Havforskningsinstituttet Norsk zoologisk forening, data hentet fra Artsdatabanken 
(GBIF data portal, data.gbif.org, 2014.09.30). 

Kategori Definisjon Antall arter Arter 

DD Datamangel 3 Saxicavella jeffreysi, Barnea candida (blåleireskjell), Alitta succinea 

LC/NA Livskraftig 135  

SE Svært høy risiko 2 Crassostrea gigas (Stillehavs/japansk østers), Caprella mutica 

(japansk spøkelseskreps) 

HI Høy risiko 1 Crepidula fornicata 

 

10.1.4 Referanse stasjon 

Stasjon BS4 og BS5 som ligger i ytre deler av Sandefjordsfjorden, utenfor tiltaksområdet, er beskrevet 

i 10.1.2 over. Disse stasjonene kan brukes som referanse stasjonen etter tildekking.  I tillegg er 

benthiske parametrene på en referansestasjon i 1997 (A05) inkludert i Tabell 10-1. 
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Figur 10-6 Referanse stasjon A05, del av Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområder i 
Norge.  Overvåket av NIVA siden 1991. 

Stasjon A05 har i perioden 1991-2010 vært overvåket av NIVA i forbindelse med Langtidsovervåking av 

miljøkvaliteteen i norske kystområde. Stasjon A50 er 50m dyp og er plassert i åpent farvann, og strøm 

og sedimenteringsforhold er noe annerledes en inne i Sandefjordsfjorden (se kart Figur 10-6). Allikevel 

kan denne stasjonen gi informasjon om rekoloniseringspotensial av Sandefjordsfjord området. I 1997 

var diversitet og jevnhet på A05 god (H’ 4,5; J 0,72). for å demonstrere generelle trender i 

studieområdet er endringen i bløtbunnsamfunnet fra 1989-2010 på stasjon A05 illustrert i Figur 10-7 

under. I 2010 var det få forurensningstolerante arter på A05, og de vanligste artene var Spiophanes 

kroyeri, Nephtys incissa og Abyssoninoe hibernica. (NIVA, 2011). Faunasammensetningen forbedret seg 

mellom 1998 og 2010, og i 2010 er bløtbunssamfunnet tilnærmet uforstyrret.  Diversitet (H ') ble 

klassifisert som ‘svært god’ i 2010, og økologiske status i henhold til NQI1 var ' god ' (NIVA, 2011). 
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Figur 10-7 Historiske trender på referansestasjon A05, 1990-2010. Artstetthet; Individantall; 
Shannon-Wiener diversitetsindeks (H’); Økologiske indeks NQI1. ● Verdi pr. grabb (0,1m2),   

----- grabb gjennomsnitt. ───o──Verdi per stasjonen (0,4m2). Fra NIVA (2011). 

 

10.2 Hardbunnsfauna 

10.2.1 Status  

Det er ikke funnet noen kvantitative registreringer av makroalger for Sandefjordsfjorden i 

Artsdatabanken. Det er registrerte kvalitative observasjoner fra 1993-2005, og fra 2011 til 2014. 

Kvantativ data finnes fra en dykkeundersøkelse i 1997 (DNV 1998, ikke registrert i Artsdatabanken). 
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Figur 10-8 Dykkestasjoner i gruntvannsundersøkelsen i Sandefjordsfjorden i 1997. 

 

I 1997 ble en stasjon i indre havn,  og tre stasjoner utenfor det foreslåtte tiltaksområdet undersøkt ved 

dykking (Figur 11-8). Gruntvannsamfunnet i Sandefjordsfjorden-ytre (G8, G9, G10) fremstod som sunt, 

med økende preg av eutofiering innover i fjorden. Faunaen i indre havn (stasjon G6) var dominert av 

arter som er normalt på sandbunn med oppstikkende steiner. På steinene ble det observert sekkedyr 

(Ascidiacea), dødninghånd (Alcyonium digitatum) og trekantmark (Pomatoceros triqueter). Nettsnegl 

(Nassarius sp.), strandsnegl (Littorina sp.), blåskjell (Mytilus edulis) og beitende korstroll (Asterias 

rubens) ble observert på sandbunnen.  

Antall registrerte makroalge arter i indre havn var lav (20), hvor rødalger og brunalger dominerte. Andel 

grønnalger var 20% som tyder på en eutrofieringssituasjon. Sukkertare (Laminaria saccharina), 

skolmetang (Halidrys siliquosa) og japansk drivtang (Sargassum muticum) dominerte av større 

makroalger. Tangbeltet var godt etablert, med sagtang (Fucus serratus) og blæretang (Fucus 

vesiculosus) som dominerende arter.  

I Sandefjordsfjorden-ytre (stasjon G8) ble det registrert typiske hardbunnsarter som korstroll og 

sekkedyr mens strandsonen var dominerte av blåskjell og rur. Vegetasjonen var dominert av Sargassum 

muticum (Japansk drivtang, svartlisteart) betydelig bevokst med epifytter (Ectocarpus, Ceramium). 

Tangbeltet var god etablert med Fucus serratus, F. vesiculosus og Ascophyllum nodosum.  Laminaria 

saccharina  og Halidrys siliquosa  var også dominerende. Andelen grønnalger tydet på noe eutrofe 

forhold.  
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På stasjon G9 var brunalge Desmarestia aculeata og rødalge Delesseria sanguinea vanlige. I 

tidevannssonen var tangarter fraværende, i stedet dominerte Rødalger Polysiphonia brodiaei  

(penseldokke) .  

På stasjon G10 dominerte rødalger i fjærsonen samt at det ikke var en klar definert tangsone. 

Dybdeutbredelsen av taren reflekteres av topografien (sandbunn dypere enn 16m).  Desmarestia 

aculeata, Delesseria sanguinea og krusblekke Phyllophora pseudoceranoides og tannskåring Odonthalia 

dentata samt Laminaria hyperborea ble observert.  Grunnere enn 10m var Halidrys siliquosa, L. 

saccharina og Desmarestia aculeata vanlige. Tangbelet var fraværende og rødalgen Polysiphonia brodiaei  

dominerte i tidevannsonen. På sandbunnen ble det registrert slangestjerner og korstroll. Mange 

hardbunnsarter (f.eks. mosdyr og hydroider) levde i assosiasjon med svært tett algevegetatsjon. I fjæra 

ble det observert små anemoner, skallus og blåskjell. Stasjon G9 og G10 viste ingen tegn til eutrofiering. 

10.2.2 Rød- og svartliste arter 

Ingen makroalger i Sandefjordsfjorden er registrert i rødlista som sårbar eller truet, alle er registrert 

som livskraftig (LC), se Tabell 10-3.  Som vist i tabellen er to svartliste arter med status SE (svært høy 

risiko) funnet i fjorden. Det er mange observasjoner av Sargassum muticum (Japansk drivtang) og én 

forekomst av rødalge Heterosiphonia japonica (Japansk sjølyng). To svartlistede arter med status HI 

(Høy risiko) ble registrert ved dykkingundersøkelsen i 1997.  

En hardbunnsart er registrert som på Rødlista som EN (Sterkt truet). Denne arten er Ostrea edulis 

(flatøsters) som er den eneste østersen som finnes naturlig i Norge.  

Tabell 10-3 Fordeling av makroalger registrert i Artsdatabanken (1993-2014) og i 

dykkeundersøkelsen (DNV 1997) i Sandefjordsfjorden mellom de ulike rød- og 
svartlistekategoriene. Basert på publiserte offentlige data fra Miljødirektorat, Miljølære, Norsk 
botanisk forening. (GBIF data portal, data.gbif.org, 2014.10.01). 

 

Kategori 

Definisjon Antall arter Arter 

LC/NA Livskraftig 47 Inkl: Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata, Gracilaria vermiculophylla, 

Fucus serratus, Fucus vesiculosus, Nitella opaca, Saccharina latissima, 

Laminaria saccharina, Desmarestia aculeata, Delesseria sanguinea, 

Phyllophora pseudoceranoides, Odonthalia dentata, Laminaria hyperborea, 

Halidrys siliquosa, Laminaria saccharina, Polysiphonia brodiaei, Ectocarpus 

siliculosus….. 

SE Svært høy 

risiko 

2 Sargassum muticum (japansk drivtang), Heterosiphonia japonica (japansk 

sjølyng) 

HI Høy risiko 2 Bonnemaisonia hamifera, Codium fragile 

 

 

Tabell 10-4 Fordeling av hardbunnsfauna arter, registrert i Artsdatabanken (1993-2014) og i 

dykkeundersøkelse (1997), i Sandefjordsfjorden mellom de ulike rød- og 
svartlistekategoriene. (GBIF data portal, data.gbif.org, 2014.10.01). 

Kategori Definisjon Antall arter Arter 

LC/NA Ikke rødlistet 46  

EN Sterkt truet 1 Ostrea edulis (Flatøsters) 
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10.3 Plante- og zooplankton 

Planktonsamfunnet i Sandefjordsfjorden er hovedsakelig styrt av storskalaprosesser i ytre Oslofjord. 

Forhold i ytre Oslofjord og planktondynamikken der vil være styrende for planktondynamikken i fjorden. 

Planktonsamfunnet er dynamisk og artssammensetningen og tettheten varierer over tid. Generelle 

trender som våroppblomstringer og høstoppblomstringer er velkjent. Ved enkelte anledninger kan det 

være masseoppblomstringer av alger, eksempelvis en relativt kjent masseoppblomstring av 

svepeflagelaten Prymnesium polylepis som spredte seg i store deler av Skagerak og Kattegat i 1988.  

Fagrådet for Ytre Oslofjord har en overvåkingsstasjon i Sandefjord og artslister viser tilstedeværelse av 

en rekker arter som Alexandrium spp, Dinophysis spp, Gymnidinium spp. med flere. Oppsummert er det 

lite relevant å diskutere planktonsamfunnet i Sandefjordsfjorden isolert sett da dette primært er styrt av 

storskalaprosesser.  

Zooplanktonsamfunnet i Sandefjordsfjorden er, i likhet med planteplankton, høyst sannsynlig 

overveiende styrt av storskalaprosesser i ytre Oslofjord. Dette er blant annet beskrevet i 

Langtidsovervåkingen av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge (se for eksempel SFT 2002). 

Planteplanktonoppblomstringene, og til en viss grad zooplanktonet, synes styrt av vanntemperaturen 

tidlig på våren og av vannmassenes opprinnelsessted, og at overvåkingen av disse samfunnene gir i 

første rekke en god dokumentasjon på den store dynamikken i disse samfunnene. Det er derfor 

vanskelig og til dels misvisende å beskrive et samfunn men vanlige slekter er Calanus, Pseudocalanus, 

Acartia, Oithona med flere.  

10.4 Fisk 

Vanlige arter i tilknytning til tiltaksområdet er torsk, makrell, ørret, skrubbe, sild og brisling. Bekreftede 

og rapporterte fiskeobservasjoner er vist i Tabell 10-5. Dette er et minimum og sannsynligvis er det flere 

arter som kan påtreffes i fjorden. Blant annet kan det være andre arter som ikke er registrert i 

tilknytning til bløtbunnsområder i strandsonen som for eksempel kutlinger, nålefisk og leppefisk. 

Av de artene som er bekreftet er ingen på norsk rødliste bortsett fra ål som er kategorisert som kritisk 

truet (CR). Det er ikke registrert gyteområder eller oppvekstområder i indre deler av fjorden 

(tiltaksområdet). 

Tabell 10-5 Fordeling av fiskearter registrert i Sandefjordsfjorden mellom de ulike rød- og 

svartlistekategoriene. Basert på data hentet fra Artsdatabanken for perioden 2010 til i dag, 
personlige observasjoner og andre kilder (blant annet www.fiskerisiden.no). 

Kategori Definisjon Antall arter Arter 

LC/NA Ikke rødlistet 26 Torsk, makrell, sjøørret, skrubbe, rødspette, sild, brisling, horngjell, 

hvitting, paddetorsk, vanlig fløyfisk, vanlig ulke, lomre, småflekket 

rødhai, ålekvabbe, havabbor 

EN Sterkt truet 2  

CR Kritisk truet 1 
Ål 

NT Nær truet 10  

VU Sårbar 3  

SE Svært høy 

risiko 

1  

LO Lav risiko 1  
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10.5 Fugl 
Fugledata for Sandefjord kommune er primært hentet fra Artsdatabanken. Artsobservasjoner i perioden 

2010-2015 er inkludert for å gi en overordnet status angående forekomster av fugler i fjorden.  

I perioden dekket av dataene er det registrert 45 arter. Fordelingen av disse artene er vist i Figur 12-9 

under. De vanligste artene, i betydning av at det er gjort flest observasjoner i datautvalget, er ærfugl, 

stokkand, siland, kvinand og grågås.  

 

Figur 10-9 Fordelinger av artsregistreringer av fugl i Sandefjordsfjorden i perioden 2010-2015. 

Data fra Artsdatabanken. 
 

Av de registrerte artene er fordelingen mellom dem ulike svart- og rødliste kategoriene som vist i 

Tabell 10-6. 

Tabell 10-6 Fordeling av fuglearter registrert i Sandefjordsfjorden mellom de ulike rød- og 

svartlistekategoriene. Basert på data hentet fra Artsdatabanken for perioden 2010 til i dag. 

Kategori Definisjon Antall arter Arter 

LC/NA Ikke rødlistet 26 ærfugl, stokkand, siland, kvinand, grågås, gravand, 

knoppsvane, laksand, krikkand, toppand, gråmåke, 

brunnakke, sangsvane, svartbak, havelle, storskarv, tjeld, 

gråhegre, sildemåke, fjærepytt, rugde, rødstilk, toppskarv, 

trane, kortnebbgås, hvitkinngås 

EN Sterkt truet 2 knekkand, krykkje  

CR Kritisk truet 1 lomvi 

NT Nær truet 10 svartand, fiskemåke, sjøorre, hettemåke, stjertand, 

snadderand, vipe, dvergdykker, skjeand, toppdykker 

VU Sårbar 3 teist, alke, sædgås 

SE Svært høy 

risiko 

1 canadagås 

LO Lav risiko 1 knoppand 

 

Ingen av de artene som er vanligst, i betydningen at de er registrert flest ganger i datautvalget, er 

rødlistede arter.   
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10.6 Spesielle verdifulle områder 

10.6.1.1 Verneområder 

Det er ingen registrerte verneområder i eller i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet. Nærmeste 

registrerte område er Hemskilen Naturreservat som ble opprettet i 1981 som en del av verneplan 

våtmark i Vestfold. Opprettelse av Verneplan for Oslofjorden, delplan sjøfugl, innebar også en utvidelse 

av vernet areal, der det nye vernearealet er fuglefredningsområde. Hemskilen er en viktig fuglebiotop og 

Fylkesmannen i Vestfold er forvaltningsmyndighet. Det foreligger en forvaltningsplan for verneområdet 

godkjent av Fylkesmannen i 2011 (Fylkesmannen i Vestfold 2011). 

Hemskilen er et regionalt verdifullt beite og oppvekstområde for vannfugl i hekkesesongen, og rasteplass 

og hvileområde for ender, vadefugler og grågjess på trekk. Hemskilen er blant de viktigste 

tilholdsstedene for gråhegre i Vestfold. I tillegg opptrer mange spurvefugler her, særlig i trekkperiodene 

om våren og høsten. Sporadisk kan også rovfugler som fiskeørn og sivhauk observeres her. 

 

 

Figur 10-10 Hemskilen Naturreservat. 

 

10.6.2 Naturtyper 

I Miljødirektoratet sin håndbok nr.19 (Kartlegging av marint biologisk mangfold, DN 2007) er det 12 

marine naturtyper som omtales som viktige. I Naturbase er det oppgitt en rekke naturtyper i 

Sandefjordsfjorden som er beskrevet som viktige og lokalt viktige, se Figur 10-11. Det er to naturtyper 

som er omtalt i Miljødirektoratets håndbok (DN 2007) som er ansett relevante for et eventuelt tiltak i 

Sandefjordsfjorden, henholdsvis Ålegras forekomster (I11) og bløtbunnsområder i strandsonen (I08). 

Det er også registrert en viktig sand- og grusstrand med tangvoller i Korsvika men denne naturtypen er 

ikke konkret beskrevet i håndboka (DN 2007).  
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Ålegras er en av svært få marine blomsterplanter. I Norge finnes det to arter ålegras, vanlig ålegras 

(Zostera marina) og dvergålegras (Zostera noltii). Ålegras vokser på sand- eller mudderbunn i grunne 

områder, hvor det kan danne store undervannsenger. Naturtypen er vanligst i beskyttede og middels 

eksponerte områder. Større forekomster av undervannsenger er uvanlige og dels sjeldne. Naturtypen 

inneholder flere spesialiserte arter og samfunn. Rødlistearter og sjeldne utforminger forekommer. 

Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært produktive og regnes som viktige marine økosystemer 

på verdensbasis.  

De norske forekomstene av naturtypen ålegras ble i norsk rødliste vurdert å ha en tilstand som er 

økologisk tilfredsstillende (LC) og dermed ikke ansett som truet i Norge. Tilsvarende vurdering gjelder 

for ålegras som art, jfr norsk rødliste for arter 2010. Ålegras er vidt utbredt internasjonalt men det er 

imidlertid registrert en tilbakegang, og både naturtypen og arten er listet som sårbar og truet i 

konvensjoner hvor blant annet Norge har et bevaringsansvar. Årsaker til tilbakegang knyttes til 

nedbygging av kystsonen med utvikling av industriområder, utfylling og mudring av småbåthavner, 

forurensning og i enkelte tilfeller også beiting av fugl som knoppsvane.  

Ingen av de to registrerte ålegrasforekomstene i tiltaksområdet er kategorisert som svært viktig 

(kategori A) eller viktig (kategori B) i henhold til verdisettingen beskrevet i Miljødirektoratets håndbok 

(DN 2007), men som lokalt viktige. Kategoriseringen baseres blant annet på størrelse, nærhet til 

eventuelle gyteplasser og forekomster av akutt truete utforminger som dvergålegras, havfrugras og 

kortskuddplante-under-vannseng/forstrand-utforminger. I et høringsforslag om endringer i forskrift om 

utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven er utvalgt naturtype av ålegrasenger svært viktig (Kategori 

A) eller viktig (kategori B) foreslått inkludert i forskriften. Dette antyder at lokalt viktige ålegrasenger 

ikke er like sterkt beskyttet. 

Bløtbunn i strandsonen består av mudder og/eller fin, leirholdig eller grovere sand som ofte tørrlegges 

ved lavvann. Et stort antall arter er å finne i bløtbunnsområder i strandsonen og produksjonen i 

vannmassene kan være høy. Vanlige arter er fjæremark, sandmusling, knivskjell, hjertemusling, 

pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og sjøpinnsvin. Flere arter lever nedgravd. Ofte kan områder med 

sterk bølgeaktivitet se helt livløse ut fordi organismene er veldig små og lever nede i sedimentet. 

Områdene er viktige som rasteplasser for fugl i trekkperioden. I tiltaksområdet er de fleste områdene 

kategorisert som lokalt viktige unntatt Strandpromenaden som er kategorisert som viktig (Kategori B). 

Kategoriseringen baseres på størrelse hvor Kategori B lokaliteter er større strandflater (> 200 000 m2) 

som er næringsområde for stedegne fugler (vadefugler, andefugler) og fisk (kutlinger, flyndrer).   

Brakkvannsdeltaet i Hemskilen og strandeng og strandsump ved Loftrødkilen og Storøya er også listet 

opp som viktig og lokalt viktig områder, men disse er lokalisert relativt langt unna det planlagte 

tiltaksområdet. Et relativt stort utvalg av disse naturtypene er beskrevet i Appendiks A. 
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Figur 10-11 Øverst: Registrerte (Naturbase) naturtyper i Sandefjordsfjorden. Nederst: 

Registrerte naturtyper innenfor Tranga. Svarte firkanter angir relevante områder. 

 

En oppsummering av registrerte naturtyper innenfor og like ved Tranga er vist i Tabell 10-7. Det er 

registrert 2 Ålegrassamfunn i henholdsvis Kamfjordkilen og ved Trangsholmene. Det er registrert en 

lokalt viktig strandeng og strandsump i Loftrødkilen og sand- og grusstrand i Korsvika (utenfor Tranga). 

Øvrige områder er bløtbunnsområder i strandsonen. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2014-1338, Rev. 01  –  www.dnvgl.com  Page 45 

 

Tabell 10-7 Registrerte naturtyper (Naturbase) innenfor og i nærheten av Tranga, 

Sandefjordsfjorden. 

Områdenavn Naturtype 
Beskrivelse 

Verdi 
Beskrivelse 

Utforming 
Beskrivelse 

Omradenavn 

Lofterødkilen Strandeng og 
strandsump 

Lokalt viktig  Lofterødkilen 

Kamfjord Ålegrassamfunn Lokalt viktig Vanlig ålegras Kamfjord 
Trangsholmen Ålegrassamfunn Lokalt viktig Vanlig ålegras Trangsholmen 
Roabukta Bløtbunnsområder 

i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 

mudderblandet sand 

Roabukta 

Langestrand Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Langestrand 

Sandefjord havn Bløtbunnsområder 

i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 

mudderblandet sand 

Sandefjord havn 

Åsnesbukta Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Åsnesbukta 

Lystadstranda N Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Lystadstranda N 

Strandpromenaden Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Strandpromenad
en 

Lystadstranda Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Lystadstranda 

Fredøy V. Bløtbunnsområder 

i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 

mudderblandet sand 

Fredøy V. 

Indre Havn Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Indre Havn 

Tranga -
Gustholmen 

Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Tranga -
Gustholmen 

Stubb-Ranvik Bløtbunnsområder 

i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 

mudderblandet sand 

Stubb-Ranvik 

Fjellvikåsen Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Fjellvikåsen 

Løkholmen -Havna Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Løkholmen -
Havna 

Korsvika Sand- og 
grusstrand 

Viktig Sandstrand med 
tangvoller 

Korsvika 

Fredøy Ø. Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Fredøy Ø. 

Nåmannsholmen Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Nåmannsholmen 

Skaustranda Bløtbunnsområder 
i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 
mudderblandet sand 

Skaustranda 

Trangholmene N. Bløtbunnsområder 

i strandsonen 

Lokalt viktig Strandflater av 

mudderblandet sand 

Trangholmene 

N. 

 

 

10.6.2.1 Friluftsområder 

Det er registrert et svært viktig friluftsområde ved Korsvika-Asnes på 41 daa, se Figur 10-12. 
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Figur 10-12 Registrerte friluftsområder i Sandefjordsfjorden. 

 

10.6.2.2 Andre områder 

Det er registrert et yngleområde for vade-, måke- og alkefugler i forbindelse med viltkartlegging i 

Vestfold i 1997. Området dekker holmene ved Tranga (Løkholmen, Trangsholmene med flere).  

  

Figur 10-13 Registrerte yngleområde (brunt skravert område) for vade-, måke og alkefugler i 

Sandefjordsfjorden. 
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11 KONSEKVENSVURDERING 

11.1 Bløtbunnsfauna 

Det finnes ingen god definisjon av restitusjon i forhold til bløtbunnsfauna hvor naturlig sjøbunn er dekket 

til med et nytt materiale (tildekkingsmateriale). I ulike studier er restitusjon definert som retur av 

bentiske ressurser tilsvarende det som er naturlig for en lokalitet (baseline), en referansetilstand.  

I indre deler av Sandefjordsfjorden er bløtbunnsfaunaen påvirket blant annet på grunn av forurensning, 

med en høy andel av forurensingsindikerende arter. Så en retur av eksisterende bløtbunnsamfunn er 

ikke målet etter et eventuelt tiltak. Etter tildekking vil det være et langsiktig mål at bløtbunnssamfunnet 

skal endre seg bort fra opportunistiske og forurensingstolerante arter mot en bløtbunnsfauna som er lik 

referansetilstanden/naturlig tilstand. Referanseområder for bløtbunnsfaunaen finnes lenger ut i 

Sandefjordsfjorden og i ytre Oslofjord, hvor samfunnet er vurdert som naturlig. En endring fra en 

påvirket bunnfauna til naturlig tilstand vil ta flere år og bestå av suksessive endringer, hvor først et 

samfunn bestående av opportunistiske arter tilpasset den nye bunntypen favoriseres. Det er forventet en 

gradvis endring i bunnsamfunnet ettersom naturlig sedimentasjon gradvis endrer bunntypen. I siste 

stadium, når det er etablert et tilstrekkelig tykt lag med naturlig sediment, kan det forventes et naturlig 

bløtbunnsamfunn i tiltaksområdet (indre deler av fjorden).  

De viktigste rekoloniseringsmekanismene kan deles i tre: 

 vertikal vandring av tildekkede bunndyr (raskeste mekanisme) 

 rekolonisering via migrasjon av adulte individer fra nærliggende områder (intermediær) 

 rekolonisering via planktoniske larvestadier (tregest) 

 
Etter en viss tids suksesjon er det ønskelig at samfunnet er mindre avhengig av rekruttering via f.eks. 
planktoniske larver som funnet i (Rosenberg, 1976). 

Stasjonene i Sandefjordsfjorden-ytre beskrevet i studien til DNV (1997) er egnet for å brukes som 

referansestasjoner, og tilstanden til bløtbunnsfaunen her angir det økologiske potensialet i indre deler av 

fjorden. Den økologiske tilstanden på disse stasjonene var "god" i 1997. Etter tiltaket forventes det 

derfor at bløtbunnsamfunnet endrer seg i retning av slik samfunnet er på referansestasjonene. Det kan 

være forskjeller i nøyaktig artssammensetningen mellom tildekket og referanseområder på grunn av 

stedsspesifikk batymetri, hydrodynamikk og sedimenttype, men tilstanden av bunndyrssamfunnet 

forventes å være lik, dvs. mangfold og økologisk status målt ved bentiske indikatorer.  

Kystområdet utenfor fjorden vil også være et potensielt rekruteringsområde og bidra til rekolonisering av 

indre deler av fjorden. Økologisk status på en stasjon utenfor fjorden (stasjon A05, Figur 10-6), var god 

i henhold til NQI1 (NIVA, 2011). Her er det dypere og et åpent farvann, og strøm- og 

sedimenteringsforhold er noe annerledes en inne i Sandefjordsfjorden. Allikevel kan denne stasjonen gi 

noe informasjon om rekoloniserings- og økologisk-potensial for Sandefjordsfjord området.  

Så lenge kildene til forurensning til fjorden er fjernet, forventes det etter noen år en stabil sunn 

bunnfauna i tiltaksområdet uten dominans av forurensningsindikerende arter. 

 

11.1.1 Tildekking/nedslamming 

Det er planlagt å dekke til omtrent 75 % av tiltaksområdet med minst 10 cm masse. Det er ikke 

forventet at valg av utleggingsmetode, dvs bruk av splittlekter eller nedføringsrør, vil ha forskjellig 

konsekvens for rekoloniseringen av bløtbunnsfaunaen etter et tiltak. Som beskrevet under, vil all 
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bløtbunnsfauna bli dekket til med 10 cm masser som vil påvirke de aller fleste artene negativt uavhengig 

av utleggingsmetodikk.  

11.1.1.1 Rene mineralske masser 

Knuste masser eller natursand med kornstørrelse 0-8mm er foreslått som et mulig tildekkingsmateriale. 

Tildekking vil på kort sikt ødelegge bunnfaunen, men på lang sikt forventes en gradvis endring mot et 

mer naturlig samfunn.  

Tildekking av forurensede sedimenter med et aktiv materiale, som aktivt karbon (AC) er også en 

mulighet. Tynnsjiktstildekking med AC (5cm) var undersøkt i forskningsprosjektet OptiCap (2011 NGI, 

2011). Tynnsjikttildekking har en forventet dårligere effekt på rekolonisering sammenliknet med 

mineralske masser.  

Utviklingsarbeid av risikoanalyseverktøy for oljeindustrien har inkludert undersøkelser av tålegrenser av 

bunnsamfunn for kornstørrelse, suspendert materiale og tildekking. PNEC (Predicted No Effect 

Concentration; bestemt fra artssensitivitetskurver, SSD) for arter i sediment i Nordsjøen var 0.65 cm 

tildekkingsdybde (Smit et al., 2006). Verdier bestemt fra SSD’er vil variere med lokale økosystemer og 

vil nødvendigvis måtte tilpasses hvert enkelt tilfelle ettersom aktuelle ‘mest sensitive’ arter varierer fra 

sted til sted (f.eks. epifauna satt til 0 cm). Arter som normalt migrerer mye vertikalt klarer seg som 

regel godt, men vertikal migrasjon og dødelighet av infauna avhenger av tildekkingsdybde, 

sedimentegenskaper (silt/leire/sand-innhold; tetthet) og temperatur (sesong) (Berry et al., 2003; 

Kjeilen-Eilertsen et al., 2004; Maurer et al., 1981a, b, 1982). Silt/leire er mer kompakt enn sand og flere 

studier har dokumentert økt dødelighet i siltholdige vs sandholdige sedimenter (Kjeilen-Eilertsen et al., 

2004; Maurer et al., 1986). Det finnes noen foreslåtte terskelverdier for tildekking, men disse kan ikke 

generaliseres geografisk. Tildekkingstykkelse (forskjellige sedimenttyper) med “skadelig effekt” på 50 % 

av infauna (SSD) har blitt anslått til 5.4 cm (Smit et al., 2008). (Trannum et al., 2010) så ingen effekter 

på makrofauna ved tildekking av sediment fra Oslofjorden med opptil 2.4 cm naturlige sedimenter (2,13 % 

TOC, 3,9 μm, 34% leire, 54% silt, 12% sand, 0.2% grus), men poengterer at infauna var rikt på 

flerbørstemark (gode vertikale migratorer). Gruppen av muslinger som er spesielt sårbar for tildekking, 

spesielt med andre typer masser en naturlige, er infauna filterspisere og labial palp detritus spisere 

(spiser sediment), mens infauna sifongspisere påvirkes minst (Kjeilen-Eilertsen et al., 2004). 

Viktigheten av faktorer som styrer rekolonisering og suksessive prosesser etter forstyrrelser kan være 

svært forskjellig avhengig av størrelsen på forstyrrelsen. Det er ikke funnet noen studier som beskriver 

effekten et tiltaks størrelse har på restitusjon, men en studie av Guerra-Garcia (2003) beskriver 

restitusjonstid etter mudringsoperasjoner basert på 14 ulike tilfeller (Figur 11-1). Det er vanskelig å 

generalisere men restitusjonstid ble ansett å være proporsjonal med størrelsen på mudringsområdet. For 

småskala mudring (< 1m2) er restitusjonen svært rask (dager / uker). Når størrelse av forstyrret 

området øker, øker også restitusjonstiden. Eksempelvis tok det opp til 10 år før et mudret område på  

10 6 m2 var restituert. 
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Figur 11-1 Rekoloniseringstid for 14 områder som en funksjon av ulike størrelser på 

mudringsområdet. Fra Guerra-Garcia et al, 2003. 

 

Som nevnt finnes det få studier som beskriver restitusjon av bentisk macrofauna etter et tiltak. En 

studie som angir en tidsskala ble utført i Hong Kong (Qian et al. 2013). Forurensede områder opptil 1,5 

km brede ble tildekket med ren leire i et 15-35m dypt område i elvemunningen til Pearl River. Denne 

studien indikerer en restitusjonstid på 3 år før et sunt bunndyrsamfunn sammenlignet med 

referanseområder og at rekolonisering via larvestadier var den viktigste rekoloniseringsmekanismen. 

En annen studie er beskrevet av DNV (2012). Oslo Havn KF gjennomførte en tildekking av 

dypvannsdeponiet ved Malmøykalven med en splittlekter i 2009. Under supplerende tildekking i 2011 ble 

tildekkingsmassene pumpet ut i rør og sluppet ut under vannoverflaten. Tildekkingsmassene var rene 

masser dominert av fin og grov sand iblandet grus og småstein. Sjøbunnen omkring deponiområdet var 

typisk bløtbunn/mudder. Kartlegging av rekolonisering av bunndyr i det tildekte deponiområdet ble utført 

et år etter tildekking, i 2012. Bløtbunnsamfunnet i tildekket område hadde en bedre økologisk tilstand (i 

følge Norwegian Quality Index, NQI-1) sammenliknet med en stasjon på opprinnelig, historiske 

forurenset bunn som ikke var tildekket (DNV 2012).  Et år etter tildekking var økologiske tilstand 

moderat i tildekket område og dårlig på original sjøbunn. 

Sårbarhet for tildekking av noen dominante bløtbunnsarter i Sandefjordsfjorden er vist i Tabell 11-1.  
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Tabell 11-1 Sårbarhet av utvalgte arter eller rødlistet fauna og flora innen den foreslåtte 

tildekket område i Sandefjordsfjorden. EP(10)=10% av individene kan overleve tildekking 
med angitt tildekkingsdyp.  
(Fra http://www.genustraithandbook.org.uk; http://www.marlin.ac.uk; diverse litteraturreferanser) 
 Taxa Sårbarhet for 

tildekking 
Toleranse til nedslamming Potensiale for 

rekolonisering Svært  
intolerant 

Intolerant Favoriserte 

Bløtbunn infauna 
generelt 

0,65 cm (5% 
dødelighet), 
5.4 cm (50% 
dødelighet) 

    

Alcyonium 
digitatum 

Sårbar x   høy fekunditet,  
planktonisk 

larvestadie, men lav 
vekstrate 

 

Amphiura 
filiformis 

sårbar (skjør)  x  høy (planktonisk); 
lav biomasse 
(vekstrate) 

F
le

rb
ø
rs

te
m

a
rk

 

Alitta succinea  sårbar 
EP(10) = <30 

cm 

- - - høy fekunditet og 
langt larvestadie 

Spirobranchus 
triqueter 

 x   - 

Prionospio 
malmgreni 

sårbar - - - medium (planktonisk 
larve) 

Chaetozone 
setosa 

tåler tynn 
tildekking 

  x høyt (opportunist) 
 

Heteromastus 
filiformis 

Sårbar   x høyt (langt 
planktonisk 

larvestadie) 

M
o
ll
u
s
c
 

Littorina littorea 
Gastropod 

EP(10) = 5 cm x   høy fekunditet og 
langt planktonisk 

larvestadie 

Nassarius sp. EP(10) = 16 
cm 

    

Abra nitida tåler tynn 
tildekking 

x   høy fekunditet og 
langt planktonisk 

larvestadie 

Mytilus edulis sårbar 
EP(10) = 0-4 
cm og <3 cm 

 x  meget høy fekunditet 
og langt larvestadie 

Kurtiella bidentata sårbar  x  medium 
(planktonisk) 

Ostrea edulis  Sårbar 
EP(10) = 0 cm 

x    

Crassostrea gigas  EP(10) = 0 cm - -   

 

Eksempler på hyppige forekommende arter i 1997 var børstemarken Prionospio malmgreni (Spionidae) 

og mollusken Kurtiella bidentata. Spionidae og K. bidentata har lav mobilitet og er sårbar for tildekking. 

En annen dominant art i 1997, var mollusken Abra nitida, som har lav mobilitet. En studie beskriver at A. 

nitida tåler tynn tildekking (Rygge 1995), men at den er sårbar for tykkere lag. Slangestjernen Amphiura 

filiformis har høy mobilitet som voksen men er sårbar for tildekking. Ved scenario 3 i Sandefjord 

(tildekkingstykkelse >10 cm) vil det ikke kunne forventes at mange arter overlever bortsett fra gode 

gravere. 

Oppsummert kan det konkluderes at ved den foreslåtte tildekkingstykkelse > 10 cm i Sandefjordsfjorden 

vil de fleste bløtbunnsartene ikke overleve. Tykkere lag vil sannsynligvis ha større negativ effekt på 

bløtbunnsfaunaen sammenliknet med tynnere lag.  

Etter tildekking, vil de første bentiske organismene kolonisere det nye sedimentet via vertikal vandring. 

Dette vil være de robuste artene som tåler relativt mye tildekking (gravere). I Kilen, hvor 

http://www.genustraithandbook.org.uk/
http://www.marlin.ac.uk/
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tildekkingslaget blir minst, kan vertikal vandring av overlevende arter være en sannsynlig 

rekoloniserings mekanisme, se Tabell 11-2. 

Tabell 11-2 Mulige rekoloniseringsmekanismer i delområder av Sandefjordsfjorden etter 

tildekking med rene masser. 

 Delområde Foreslått tildekking Rekolonisering mekanisme 

1 Kilen 10cm sand a, (c) 

2 Indre havn 30cm sand + 20cm erosjonslag (b), c 

3 Midtre havn 10-20cm sand (a), b, c 

4 Ytre havn 10-20cm sand (a), b, c 
a) vertikal vandring av tildekkede bunndyr (raskeste mekanisme) 

b) rekolonisering via migrasjon av adulte individer fra nærliggende områder (intermediær) 

c) rekolonisering via planktoniske larvestadier (tregest) 

I delområdet Indre havn (30 cm ren sand og 20 cm erosjonslag foreslått), Midtre havn og Ytre havn (10-

20cm sand) er det lite sannsynlig at rekolonisering via vertikal vandring vil være av betydning. I disse 

områdene er rekolonisering via migrasjon av adulte individer fra nærliggende områder (b, Tabell 11-2) 

og rekolonisering via planktoniske larvestadier (c) mer sannsynlig. Siden det meste av sjøbunnen i indre 

fjord vil bli tildekket, vil rekoloniseringen være av individer fra ytre deler av fjorden, utenfor 

tiltaksområdet. Hoved rekrutteringsområdet er vist i Figur 11-2.  
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Figur 11-2 Hoved rekrutteringsområdet for horisontal migrasjon av adulte individer og 

planktoniske larvestadier (lilla). I Kilen området (gult) er det også mulighet for vertikal 
vandring av noen få tildekkede bunndyrarter pga. tynnere tildekkingslag (10cm).  
 
Over tid forventes det at faunaen i tildekkingsområdet følger et typisk bentisk suksesjonsmønster så 

lenge oksygennivået i vannsøylen er tilfredsstillende.  

Et generelt suksesjonsmønster for bentiske samfunn er at etter en innledende nedgang i diversiteten, 

individantall og biomasse umiddelbart etter en forstyrrelse, vil opportunistiske arter som små 

børstemark og små muslinger rekolonisere overflatesedimentene. Disse opportunistisk artene 

forekommer i relativt høyet antall, og over tid erstattes de av større, mer langlivet og dypgravende arter. 

I neste fase blir samfunnet mer diverst, men med mindre forekomster av grupper av større børstemark 

som Maldanidae (børstemark).  

Foreslått tildekket areal er relativt stort. Hele området som er foreslått tildekket er 1,182 x 106 m2, som 

utgjør tilnærmet 74 % av arealet av fjorden innenfor Tranga. Basert på studiet til Guerra-Garcia et al., 
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(2003), der restitusjonstiden anses som proporsjonal med størrelsen av området (Figur 13-1), kan det 

forventes at restitusjonen i indre deler av fjorden kan ta i størrelsesorden 10 år. 

I tillegg, tiltaksområde i Sandefjordsfjorden har en begrenset utveksling med rekruteringsområder i ytre 

deler av fjorden. Det er kun ca. 500m bredde i ytterkanten av tiltaksområdet ved Tranga, hvor 

rekruttering via migrasjon av adulte individer, og via planktoniske larvestadier kan skje (se Figur 11-3). 

Store deler av tiltaksområdet er i relativt beskyttede deler av indre fjord, og rekolonisering vil være til 

dels begrenset av transport av vann fra ytre deler av fjorden.   

 

Figur 11-3 Ytterkanten av tiltaksområdet ved Tranga (blå strek), hvor gjennom rekruttering 

via migrasjon av adulte individer og planktoniske larvestadier kan skje. 

 

I tildekkingsstudiet beskrevet av Qian et al (2003) i Hong Kong, ble restitusjonstiden estimert til å være 

3 år. Restitusjon av bentiske samfunn på nordligere breddegrader har en tendens til å ta lengre tid 

(Wilbur & Clarke, 2007), muligens på grunn av det stabile fysiske miljøet som kreves for at langt levende 

og saktevoksende arter etablerer seg. Tatt i betraktning eksemplene fra litteraturen omtalt over, kan 

restitusjonen (dvs. stabilt samfunn med typiske arter for ny sedimenttype) i indre deler av 

Sandefjordsfjorden (tiltaksområdet) ta i størrelsesorden 10 år eller mer. 

Etter tildekking vil det etableres et samfunn som favoriseres av den nye bunntypen (tildekkings-

materialet). Over tid vil naturlig sedimentasjon av naturlig materiale for området bidra til å endre 

bunntypen i retning av det naturlige. Med en sedimentasjonsrate i størrelsesorden 2,5-3 mm/år vil det ta 

ca. 17 år for å oppnå en tykkelse av naturlig sediment på 40-50 mm, og først da kan et naturlig 

bløtbunnsamfunn for området reetableres. I Figur 11-4 er suksesjonen, slik den er beskrevet her for 

indre deler av fjorden, oppsummert. 
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Figur 11-4 Oppsummering av forventet bentisk suksesjon i indre deler av Sandefjordsfjorden 

etter tildekking. Hele prosessen kan ta mer en 20 år, mens Moderat/God tilstand kan 
muligens oppnås etter rekolonisering av tildekkingsmasser. Bentiske samfunn vil endres over 
tid med tilførsel av naturlig sediment og blir mer lik referansestasjoner (ytre fjord). 

 

11.1.1.2 Aktivt karbon (AC) 

Prosjektet OPTICAP (også nevnt i tiltaksplanen) var et 4-årig forskningsprosjekt som ble ferdigstilt i 

2011. Prosjektet var et av de største arbeidene utført innen fagfeltet i Skandinavia (2007-2011; NGI, 

NIVA m.fl.). OPTICAP hadde som formål å karakterisere nye materialer og metoder for utlegging av tynn 

tildekking på forurenset sjøbunn (for oppsummering og publikasjonslister fra prosjektet se Eek and 

Schaanning, 2012) og Samuelsson, 2013). OPTICAP prosjektet inkluderte modellering, laboratorie- og 

felttester av tildekkingsteknologi og dens kjemiske, fysiske og biologiske effekter. Tildekking av 

sjøbunnen med splittlekter og rør/diffusor ble evaluert og overvåket ved bruk av turbiditetsmålinger 

(som til enhver tid var under grenseverdiene, se Rye and Durgut, 2008; Rye et al., 2009).  

Resultater fra OPTICAP indikerte at bruk av aktivt karbon (AC) eller knust kalk var en effektiv barriere 

for fluks av dioksin og TBT fra sediment til vann. Avhengig av sjikttykkelsen reduserte AC og kalk 

utlekking med 52-88 %. Liknende fluksreduksjoner ble oppnådd ved bruk av AC for tildekking av PAH 

forurenset sediment i Trondheim (urelatert prosjekt, Cornelissen et al., 2011). Bruk av aktive materialer 

var også eneste løsning som effektivt reduserte bioakkumulering av dioksin fra sediment til in fauna 

(Hinia reticulata og Nereis diversicolor). Årsaken ble antatt å være at dyptgravende organismer trekker 

med seg aktivt materialet ned i gravegangene. Tildekking av forurenset sjøbunn med rene masser (<5 

cm tykkelse; sand eller leire) økte derimot utlekkingen av dioksin fra sediment opptil 10 ganger 

sammenliknet med et referansefelt, noe som kan skyldes økt biomasse og bioturbasjon på 

tildekkingsfeltene. Flere studier har vist at bioturbasjon effektivt kan øke utlekking av miljøgifter 

(avhengig av vannløselighet) fra sediment til vann ned til en sedimentdybde på minst 10 cm (Granberg 

et al., 2008; Josefsson et al., 2010; Thibodeaux et al., 2001). Effekten av bioturbasjon kan reduseres 

ved et tykkere tildekkingslag.  

Bruk av AC ga på den annen side negative effekter på makrofaunadiversitet, rekolonisering, biomasse og 

bakteriesamfunn: en situasjon som ble forverret over tid fra 1 til 14 måneder etter utlegging (Naslund et 

al., 2012; Schaanning et al., 2011). Sandige materialer og leire ga kun små avvik fra kontrollene. Etter 

en litteraturgjennomgang kom Janssen and Beckingham (2013) til liknende konklusjoner, men påpekte 

meget store artsforskjeller i effekter på organismers overlevelse, vekst, lipidinnhold og adferd. 

Forfatterne gjennomgikk 18 studier (82 tester; 18 evertebratarter) av sedimenter tilsatt AC, hvorav 18 % 
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av studiene rapporterte negative effekter, 10 % positive effekter mens 72 % rapporterte ingen 

observerte effekter. Kupryianchyk et al. (2012) gjennomførte et 15 måneders rekoloniseringsstudie av 

sediment tilsatt AC, noe som antydet kun små effekter på artssamfunn så lenge AC-konsentrasjonen var 

<4 %. I en nylig publisert rapport (Eek et al 2014) er det konludert med at bruk av AC er en effektiv 

måte å å hindre utlekking av miljøgifter på men at det kan være negativt for bunnlevende organismer. 

En risiko ved bruk av aktive materialer i tynnsjikt (2 cm) synes dog å være et langsiktig redusert 

potensiale for rekolonisering og med tilhørende redusert diversitet. 

 

11.1.2 Partikler i vannsøylen 

Filtrerende bløtbunns- og hardbunns organismer tar partikler fra vannsøylen ved hjelp av 

filtreringsmekanismer. En økning i konsentrasjonen av uorganiske partikler kan være skadelig fordi 

organismene må bruke energi til å arbeide med flere partikler med lav næringsverdi. Store økninger av 

organiske eller uorganiske partikler har en tendens til å ha skadelige effekter ved overbelastning av 

filtreringsmekanismene, fysiske skader på filtreringsstrukturer eller at organismene kveles. Resultatet er 

vanligvis et skifte i samfunnsstruktur bort fra filtrerende dyr og i favør av detritusspisende dyr. 

Avsetning av partikler på harde flater eller sedimenter endrer forholdene for bunndyr. Harde overflater 

belagt med fine partikler er generelt ikke så attraktivt for kolonisering av organismer som rene overflater 

og endringer i samfunnet kan forekomme. Forandring av partikkelstørrelsesfordelingen i sedimentet, og 

dermed de fysikalske egenskapene vil også påvirke bunnfaunasamfunn.  

Bløtbunn- og hardbunns fauna kan utgjøre en betydelig del av næringen for fisk. Endringer i 

bunndyrssamfunnet på grunn av endringer i partikkelstørrelse kan resultere i en reduksjon av biologisk 

mangfold. En slik endring kan derfor påvirke fiskesamfunn. 

Som nevnt tidligere vil partikkelspredning medfører økt turbiditet i vannmassene og noe nedslamming av 

områder utenfor planlagt tiltaksområde. Spredning og sedimentasjon utenfor det planlagte 

tildekkingsområdet er forventet å hovedsakelig være begrenset til noen hundre meter fra ytterkanten av 

tiltaksområdet ved Tranga, som visst i Figur 8-6. Bløtbunnsfaunaen i dette område kan bli påvirket av 

nedslamming på samme måte som beskrevet i Kapittel 11.1.1., men det er forventet mindre 

nedslamming i dette området så effektene kan blir noe mindre sammenliknet med tiltaksområdet. Økt 

turbiditet under tildekking i tiltaksområdet er ikke en relevant problemstilling for bløtbunnsfaunaen, da 

effektene av tildekking er det viktigste her.  

11.2 Makroalger og hardbunnsfauna 

Et tiltak vil føre til økt konsentrasjon av partikler i vannmassene. Generelt kan økte 

partikkelkonsentrasjoner i vannmassene ha ulike effekter på makroalger. Mange studier som er 

gjennomført er under forhold med forhøyede partikkelkonsentrasjoner over flere dager. Ved en 

tildekking vil det sannsynligvis være pulser av forhøyede partikler i vannsøylen i forbindelse med 

tømming av en lekter eller nedføring av et lekterlass. Det betyr at en reel situasjon ikke alltid er direkte 

sammenliknbart med forsøk av dagers varighet. 

Rekolonisering av hardbunn kan kreve utlegging av nytt hardbunnssubstrat. Dette kan rekoloniseres fra 

planktoniske stadier, men mange organismer har bunnlevende larvestadier med lavt potensiale for 

spredning og rekolonisering. 
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11.2.1 Nedslamming 

Bunnlevende fastsittende organismer (epifauna) slik som makroalger, blåskjell, rur og arter av tunikater 

som krever et fast substrat, har svært lav tålegrense for tildekking. Slike dyregrupper kan i all hovedsak 

regnes som døde ved tildekking med 10 cm rene masser (Smit et al., 2006), som ved tildekking med ca. 

10 cm grovere masse i indre Kilen, ca 30 cm sand og 20 cm erosjonslag i indre Havn, ca 10-20 cm sand 

i midtre og ytre havn.  

Effekter av økt sedimenteringsrate/nedslamming på hardbunnsarter avhenger av mengde, tidsperiode og 

historisk naturlig sedimenteringsrate og hva organismene er tilpasset til. Miller et al.(2002) understreker 

at det er vanskelig å sette globale terskelverdier for skadelig sedimenteringsrate, og at det finnes få 

studier rundt effekter på hardbunn ettersom man ikke kan ta med en prøve på laboratoriet og telle 

artene i den. Nedslamming av noen makroalgearter slik som Fucus vesiculosus og F. serratus viste 

redusert kompetitiv evne ved medium intensitet av sedimentering (Araujo et al., 2012). Arioldi (2003) 

(review) identifiserte sedimentering på hardbunn som en signifikant stressfaktor for organismer, og gir 

en oversikt over publiserte effekter (de fleste kvalitative) på f.eks. sukkertare (effekter på sporer ved 

0,3 mg/ mm2) og biomasse (størst effekter av medium og grove kornstørrelser ved 100 g m-2 d-1 etter 4 

måneder). 

Eriksson et al (2005) bekreftet hypotesen om at sedimentasjon påvirker individantall av makroalger, 

samfunnsstruktur, og at artsspesifikke respons til sedimentering korrelerer med reproduktive strategier. 

Arter med en utvidet reproduktive periode, enten ved lang sammenhengende spore frigjøring (C. 

glomerata og Enteromorpha spp.) eller vegetativ spredning ved fragmentering (f.eks Furcellaria 

lumbricalis og Polysiphonia fucoides), var mest tolerante til sedimentering. 

Flere makroalgearter som er relativt vanlig i Sandefjordsfjorden er sårbar for tildekking.  

 Brunalgene Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus serratus og Laminaria saccharina 

har lav toleranse til nedslamming (Marlin, 2014). 

Tildekking med fine sediment (<0.6 µm) reduserte overlevelse av embryoer av F. serratus; og sporer av 

L. saccharina var påvirket negativ ved 0.3 g m-2 sediment (Arioldi 2003). 

 Rødalgene har lav toleranse til sedimentering og taxa av epifauna kan forsvinne når 

sedimentasjon er >1.41 g m-2 (Eriksson 2005). 

 

11.2.2 Partikler i vannsøylen 

Direkte effekter av høy turbiditet i vannsøylen omfatter primært en reduksjon i vekstrater, arealdekning 

og dybden av kolonisering av makrofytter og makroalger (inkludert tare) der turbiditeten er høy. 

Parr et al (1998) identifiserte effektene av høy turbiditet på makrofytter, inkludert Zostera, og på 

makroalger, inkludert Laminaria spp. og blæretang. Reduserte vekstrater, arealdekning og dybden av 

kolonisering ble rapportert relatert til økt turbiditet.  

Indirekte effekter av vedvarende økning i turbiditet i vannsøylen er hovedsakelig en reduksjon i habitat 

kompleksitet på grunn av restriksjoner eller fjerning av makroalger / sjøgress. 

Makroalger og andre vannplantesamfunn i fjæra og tidevannssonen er et viktig habitat for bunnfauna og 

fisk. En reduksjon i omfanget eller fjerning av disse samfunnene som følge av økt turbiditet 

representerer en risiko for negativ innvirkning på hardbunnsfauna. 
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Effekter av turbiditet på blåskjell (Mytilus edulis) og en makroalge er sammenfattet av Berry (2003) og 

Wilbur og Clarke, 2001. 

 Bentisk alge har redusert biomasse/ vekst ved 2-4 mg/l (Berry et al 2003) 

Effekter på blåskjell: 

 Lethale effekter adulte: 2000-100 000 mg/l (eksponeringstider < 35 dager) 

 Lethale effekter juvenile: 10 % dødelighet ved 100 000 mg/l i 5 dager (Berry 2003) 

    Sublethal effekter adulte: 30-3000 mg/l (eksponeringstider < 35 dager) (Wilbur and Clarke, 

2001) 

Relativt høye konsentrasjoner av partikler i vannsøylen er forventet i nærområdet av der massene 

legges ut. Det er lite sannsynlig at større områder vil ha konsentrasjoner som kan gi lethale effekter på 

blåskjell.  

Basert på informasjon fra litteraturen kan makroalger bli påvirket utenfor tiltaksområde, hvis 

turbiditeten er over noen mg/l. Det er viktig å nevne at ved en tildekking vil det være kortvarige pulser 

av forhøyet turbiditet, mens effekter referert fra litteraturen er basert på sammenhengende og lengre 

perioder med forhøyede partikkelkonsentrasjoner. Samlet sett er det liten grunn til å tro at effektene 

utenfor tiltaksområdet blir omfattende. 

11.3  Samlet konsekvensvurdering for bløtbunn- og 

hardbunnsfauna 

Bløtbunnsfauna 

Verdisetting og omfang (påvirkning) av tiltaket for bløtbunn er oppsummert i Tabell 11-3. Samlet sett og 

basert på konsekvensvifta (Figur 3-1) er konsekvensene for bløtbunn vurdert som oppsummert i 

Tabell 11-4. Begrunnelser er presentert under tabellene. 

Tabell 11-3 Sammenstilling av verdi og omfang (påvirkning) av tiltaket. 

Verdi av 

området 

Masser => 

Metode  

Mineralske masser AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Middels Splittlekter Middels negativ 

 

Stor positiv 

 

Lite-middels 

negativt 

Middels positiv 

Middels Nedføringsrør Middels negativ Stor positiv 

 

Lite-middels 

negativt 

Middels positiv 
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Tabell 11-4 Vurdert konsekvens av tiltaket på bløtbunn. 

Masser  

Metode  

Mineralske AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Splittlekter Middels negativt 

-- 

 

Stor positiv 

+++ 

 

Liten-middels negativt 

-/-- 

Middels positiv 

++ 

 

Nedføringsrør Middels negativt 

-- 

 

Stor positiv 

+++ 

 

Liten-middels negativ 

-/-- 

 

Middels positiv 

++ 

 

 

Bløtbunnsfaunaen vil i stor grad påvirkes negativt i tildekkingsområdet. De fleste artene vil forsvinne på 

kort sikt før området vil rekoloniseres suksessivt. Det kan ta mange år før samfunnet kan vende tilbake 

til naturlig tilstand, fordi tildekkingsmassene er av en annen karakter en det som er naturlig for området. 

På lang sikt vil sedimentasjon av naturlig materiale føre til en rekolonisering av naturlig bløtbunnsfauna. 

Bløtbunnsfaunaen kan også bli påvirket utenfor det planlagte tiltaksområdet gjennom spredning av 

tildekkingsmasser hit. Dette vil sannsynligvis være av begrenset omfang og i størrelsesorden noen 

hundre meter utenfor Tranga. 

Basert på kriteriet rødlistearter i Tabell 3-1 er naturmiljøets verdi for bløtbunnsfauna gitt dagens 

situasjon generelt vurdert til Middels verdi. Dette fordi faunaen er forstyrret i indre deler av fjorden 

samt at det ikke er registrert noen rødlistearter der.  

Omfanget av tiltaket for artsmangfoldet av bløtbunnsfauna er vurdert til: 

 Middels negativt på kort sikt ved tildekking med rene mineralske masser uavhengig om 

massene tilføres ved bruk av splittlekter eller via nedføringsrør. Argumentasjonen for 

dette er at på kort sikt vil bløtbunnsamfunnet forsvinne fra tiltaksområdet uavhengig av 

metodikk, og det bør tas i betraktning at bløtbunnsamfunnet allerede er forstyrret. Noe mer 

spredning utover tiltaksområdet kan forventes ved bruk av splittlekter sammenliknet med 

nedføringsrør, men det er ikke forventet store tilleggseffekter.  

 Stort positivt på lang sikt ved tildekking med rene mineralske masser uavhengig om 

massene tilføres ved bruk av splittlekter eller via nedføringsrør. Årsaken til dette er at på 

lang sikt er det forventet at bløtbunnsfaunaen vil bli sunnere og tilnærme seg det som er naturlig 

for området. Dette er positivt isolert sett og kan også ha positive effekter for næringsgrunnlaget 

for fisk. I tillegg er tiltaket et miljøtiltak som vil ta miljøgiftene ut av sirkulasjon som 

sannsynligvis også vil være positivt for bløbunnsfaunaen og fisk som spiser denne. Av samme 

årsak som beskrevet for konsekvenser på kort sikt er det ikke vurdert å gi nevneverdige ulike 

konsekvenser ved de to utleggingsstrategiene (splittlekter og nedføringsrør). 

 Lite-middels negativt på kort sikt ved en tynnsjiktstildekking uavhengig om massene 

tilføres ved bruk av splittlekter eller via nedføringsrør. Begrunnelsen er primært at 

tykkelsen på tildekkingsmassene er mindre sammenliknet med bruk av mineralske masser og at 

en høyere andel av bløtbunnsfaunaen kan overleve tildekkingen. Det er forventet at bruk av 
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splittlekter vil medføre noe mer spredning utover tiltaksområdet sammenliknet med bruk av 

nedføringsrør men at dette har liten betydning for bløtbunnsfaunaen totalt sett.  

 Middels positivt på lang sikt ved en tynnsjiktstildekking uavhengig om massene 

tilføres ved bruk av splittlekter eller via nedføringsrør. På lang sikt er bruk av aktivt 

materiale vurdert å være mindre positivt sammenliknet med bruk av mineralske masser når det 

gjelder bløtbunnsfaunaen. Argumentene for dette er beskrevet over og er relatert til en 

forventning om redusert rekolonisering og lavere diversitet på lang sikt sammenliknet med bruk 

av mineralske masser. Risikoen for utlekking på grunn av bioturbasjon kan også være høyere. 

Dette er imidlertid usikkert hovedsakelig på grunn av relativt lite forskning og data på dette 

temaet samt hvor langt tidsperspektiv som skal legges til grunn.  

 

Hardbunnsfauna 

Verdisetting og omfang (påvirkning) av tiltaket for hardbunn er oppsummert i Tabell 11-5. Samlet sett 

og basert på konsekvensvifta (Figur 3-1) er konsekvensene for hardbunnfauna vurdert som oppsummert 

i Tabell 11-6. Begrunnelser er presentert under tabellene. 

Tabell 11-5 Sammenstilling av verdi og omfang (påvirkning) av tiltaket på hardbunn. 

Verdi av 

området 

Masser => 

Metode  

Mineralske masser AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Middels Splittlekter Middels negativ Middels 

negativ 

Lite-middels 

negativt 

Lite-middels 

negativt 

Middels Nedføringsrør Lite-middels 

negativt 

Lite-middels 

negativt 

Lite negativt Lite negativt 

 
Tabell 11-6 Vurdert konsekvens av tiltaket på hardbunn. 

Masser  

Metode  

rene mineralske AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Splittlekter Middels negativ 

-- 

Middels negativ 

-- 

Liten-middels 

-/-- 

Liten-middels 

-/-- 

Nedføringsrør Liten-middels 

-/-- 

Liten-middels 

-/-- 

Liten 

- 

Liten 

- 

 

Hardbunnsfaunaen, inkludert makroalger, i tildekkingsområdet vil sannsynligvis påvirkes negativt hvis 

denne dekkes med planlagt tildekkingstykkelse. Dette er primært en problemstilling i tidevannssonen 

hvor det er tilgjengelig hardt substrat. Ulike arter har ulik toleranse for nedslamming og partikler i 

vannsøylen, som beskrevet over, og det er vanskelig å generalisere. Hardbunnsartene er immobile og 

utsatt. Det er også slik at hvis ikke det er tilgjengelig hardt substrat etter en tildekking vil ikke artene 

rekolonis ere området da de krever hardt substrat.  
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Basert på kriteriet rødlistearter i Tabell 3-1 er naturmiljøets verdi for makrofauna generelt vurdert til 

Middels verdi. Det er ikke registrert noen rødlistarter, unntatt flatøsters (Ostrea edulis) som er 

registrert som sterkt truet (EN) i Rødlista. Datagrunnlaget for flatøsters er noe mangelfullt og fra 1997. 

Forekomsten av denne arten i indre deler av Sandefjordsfjorden, og hvor viktig indre deler av fjorden er 

for denne arten er beheftet med usikkerheter basert på den informasjonen som er innhentet. Eventuelt 

bør dette følges opp, eller klargjøres ytterligere.  

Omfanget for tiltaket på hardbunnsfauna er vurdert til: 

 Middels negativt på kort sikt ved bruk av rene mineralske masser og massene tilføres 

ved bruk av splittlekter. Årsaken er at hvis hardbunn dekkes til med foreslått 

tildekkingstykkelse kan flere arter bli negativt påvirket slik som blåskjell, rur, arter av tunikater 

samt arter av tang og tare. 

 Lite-Middels negativ på kort sikt ved bruk av rene mineralske masser og massene 

tilføres ved bruk av nedføringsrør. Omfanget er vurdert noe mindre på grunn av forventet 

mindre partikler høyere opp i vannsøylen og generelt ved bruk av nedføringsrør sammenliknet 

med splittlekter. Hardbunnsfauna vil i relativt stor grad være tilknytte tidevannssonen og det er 

derfor ansett mer negativt med partikkelspredning høyere opp i vannsøylen. 

 Middels negativt på lang sikt ved bruk av rene mineralske masser og massene tilføres 

ved bruk av splittlekter. Da legges det til grunn at hardbunnsubstrater som eventuelt dekkes 

til ikke blir tilgjengelig for rekolonisering. 

 Lite-Middels negativ på lang sikt ved bruk av rene mineralske masser og massene 

tilføres ved bruk av nedføringsrør. Samme forklaring som for kort sikt.  

 

 Lite-middels negativt på kort sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved 

bruk av splittlekter. Det er valgt å angi en noe mindre negativ konsekvens ved bruk av aktivt 

materiale da det er mye mindre mengde masse som skal legges ut slik at nedslammingen blir 

mindre. Det er også antatt at noe mindre masser vil sedimentere utenfor tiltaksområdet på 

grunn av mindre volum masser totalt sett. 

 Lite negativ på kort sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved bruk av 

nedføringsrør. Samme forklaring som beskrevet for splittlekter. Antatt mindre partikler høyere 

opp i vannsøylen ved bruk av nedføringsrør og det er her det er forventet flest hardbunnarter 

(tidevannssonen). 

 Lite-middels negativt på lang sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved 

bruk av splittlekter. Det legges det til grunn at hardbunnsubstrater dekkes til slik at det ikke 

blir tilgjengelig hardbunnsubstrat for rekolonisering og at omfanget er noe mindre sammenliknet 

med mineralske masser på grunn av et betydelig mindre volum masser. 

 Lite negativ på lang sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved bruk av 

nedføringsrør. 

11.4 Plante- og zooplankton 

Verdisetting og omfang (påvirkning) av tiltaket for plankton er oppsummert i Tabell 11-7. Samlet sett og 

basert på konsekvensvifta (Figur 3-1) er konsekvensene for plankton vurdert som oppsummert i 

Tabell 11-8. Begrunnelser er presentert under tabellene. 
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Tabell 11-7 Sammenstilling av verdi og omfang (påvirkning) av tiltaket på plankton. 

Verdi av 

området 

Masser => 

Metode  

Mineralske masser AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Liten Splittlekter Liten negativ Ubetydelig Liten negativ Ubetydelig 

Liten Nedføringsrør Liten negativ Ubetydelig Lite negativt Ubetydelig 

 

 

Tabell 11-8 Vurdert konsekvens av tiltaket på plankton. 

Masser  

Metode  

rene mineralske AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Splittlekter Liten negativ 

- 

Ubetydelig 

0 

Liten negativ 

- 

Ubetydelig 

0 

Nedføringsrør Liten negativ 

- 

Ubetydelig 

0 

Liten negativ 

- 

Ubetydelig 

0 

Konsekvenser på plankton er ikke vurdert nærmere da dette er styrt av større prosesser enn det som er 

gjeldende for indre deler av Sandefjordsfjorden. Et tiltak i Sandefjordsfjorden kan ikke påvirke disse 

prosessene i stor skala. Når det gjelder tiltak i sedimenter er det eksempler på at sporer kan frigjøres fra 

sjøbunnen og man kan få en lokal oppblomstring. I ytterste konsekvens kan disse algene være giftige 

eksempelvis for fisk. Algetoksiner kan påvirke cellemembranene til en rekke organismer slik at de mister 

den selektive permeabiliteten, og dermed muligheten til å regulere ionisk balanse, og blir slik mottagelig 

for bl.a. Prymnesium toksiner og andre toksiner/patogener i vannet (Skjoldal & Dundas 1991). 

Algetoksinene har vist seg å ha ichthyotoksisk og cytotoksisk aktivitet, lignende på Prymnesium toksiner 

(Edvardsen et al. 1990; Yasumoto et al 1990).  

Andre arter i Prymnesium slekten, slik som P. parvum, er også giftige, hovedsakelig for fisk (Edvardsen 

& Paasche 1998). Før 1988 så hadde ikke P. polylepis vært kjent for å danne masseoppblomstringer. 

Overvintrende stadier av zooplankton vil også dekkes til. Effekten av dette er sannsynligvis liten, 

primært fordi området som dekkes til er lite i forhold til andelen av zooplankton som kan tilføres 

området fra tilstøtende områder og ytre Oslofjord. Når det gjelder bruk av mineralske masser er disse 

relativt grove og i en studie av Özkundacki et al. (2011) var relativt grove kornstørrelser og bergenset 

område som ble dekket til (1-3 mm) mulige forklaringer på at det ikke ble funnet noen effekter på 

plante- eller zooplankton sammensetningen etter tildekking i en innsjø. Det de fant var naturlige 

sesongvariasjoner som hadde mye større betydning en eventuelle effekter av en tildekking.   

Generelt er det vurdert at området har et mangfold når det gjelder plankton som er representativt for 

distriktet og har Liten verdi isolert sett. Konsekvensen av tiltaket settes til Ubetydelig-liten negativ 

konsekvens på kort sikt og Ubetydelig konsekvens på lang sikt. Da er føre var prinsippet lagt til 

grunn og at det er en teoretisk mulighet for at tiltaket virvler opp sporer som medfører en lokal 

oppblomstring av giftige alger og at overvintrende stadier av zooplankton dekkes til. 
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11.5 Fisk 

Ingen av de bekreftede artene i Sandefjordsfjorden er inkludert i Norsk Rødliste utover LC/NA (ikke truet) 

bortsett fra ål, som er oppført som kritisk truet (CR).  

Et tiltak vil føre til økt konsentrasjon av partikler i vannmassene under. Generelt kan økt 

partikkelkonsentrasjon i vannmassene tenkes å ha effekter på fisk og rekruttering av fiskestammer på 

flere måter; som f.eks. tilslamming av gyteområder, endret adferd og redusert overlevelse av primært 

fiskelarver og yngel, men også muligens økt dødelighet hos voksen fisk som følge av skader/irritasjon på 

gjellene.  

Effekten av partikulært materiale i vannet på fisk er lite undersøkt. I forbindelse med en tidligere 

utredning av spredning av partikler fra en vegfylling inn i nærliggende oppdrettsanlegg, ble det satt opp 

en oversikt over mulige effekter på laks i oppdrettsanlegg ut fra generell erfaring fra økte 

partikkelkonsentrasjoner i vannmassene, algeoppblomstringer og annen relevant informasjon. 

Tabell 11-9 Mulige effekter på fisk av partikulært materiale i vannmassene (Dragsund & 

Thendrup 1990). 

Årsak Effekt Kommentar 

Nedsatt sikt i vannet pga. 

store mengder slam 

Økt stress som generelt fører til 

sannsynlighet for utbrudd av 

sykdom  

Terskelnivået er ukjent. 

Partikkeltype kan være 

avgjørende for stressnivået. 

Høyest stress ned skarpe 

partikler og lavest stress ved 

eroderte avrundede partikler 

Redusert sikt for predatorer som 

jakter med synet 

Økt overlevelse av yngel og 

mindre fisk 

Skader på gjeller av skarpe 

partikler 

Nedsatt evne til osmoregulering Nålformede, skarpe 

(asbestliknende fibre) synes å gi 

størst skade  

Økt sannsynlighet for smitte 

(sykdom) fra vannmassene 

Sår på gjellene vil fungere som 

inngang for bakterier og virus i 

vannmassene 

Re-sedimentasjon av 

partikler i andre områder 

Endring av partikkelstørrelse i 

substrat på gyteplasser og 

tildekking av gyteprodukter på 

bunnen 

Gyteplasser av arter med krav til 

substrattype kan bli ødelagt. 

Tildekking kan føre til økt 

dødelighet av egg og larver. 

 

11.5.1 Nedslamming 

Tiltaket i indre deler av fjorden vil endre bunnsubstratet ved at det er andre typer masser som vil 

benyttes enn det som i dag utgjør naturlig sjøbunn. Dette vil føre til en endring i bløtbunnssamfunnets 

sammensetning. Det betyr at næringsgrunnlaget for de fiskeartene som eventuelt beiter på bunnlevende 

organismer i indre deler av fjorden endres. Omfanget av slike endringer er vanskelig å vurdere basert på 

tilgjengelig informasjon.  På lang sikt vil bunnsedimentene endres til det naturlige, men det vil ta mange 
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år før det bygges opp en sedimenttykkelse på 5-10 cm (det sjiktet hvor de fleste bunnlevende dyrene 

lever). 

De artene som er bekreftet funnet i fjorden kan alle betraktes som mobile arter. De fleste av disse er 

også pelagiske bortsett fra flyndrer, men flyndrer graver seg naturlig ned i sedimentet og er også mobile 

arter. De bekreftede artene har høyst sannsynlig en utbredelse som er betydelig større enn 

tiltaksområdet. Det er derfor vurdert som lite sannsynlig at tiltaket vil påvirke disse artene negativt i stor 

grad utover at de kan unngå å beite i tiltaksområdet.  

Når det gjelder mer ubekreftede funn som kutlinger, nålefisker, trepigget stingsild og ålekvabbe som kan 

antas å være mer stasjonære eller ha redusert mobilitet kan det ikke utelukkes effekter lokalt. Det er 

vanskelig å konkludere mer konkret når det gjelder disse artene da det er ubekreftede funn og data på 

utbredelse og forekomst er mangelfullt lokalt. 

Med utgangspunkt i de artene som er bekreftet registeret i Sandefjordsfjorden er det ingen informasjon 

at disse har gyteområder i området hvor det kan forventes nevneverdig nedslamming. Effekter relatert 

til gyting for disse artene anses derfor å være irrelevant.  

 

11.5.2 Partikler i vannsøylen 

Tilgjengelige data i litteraturen av effekter av partikler i vannsøylen på fisk er sammenfattet av (Wilber 

and Clarke, 2001). Generelt synes det å være en terskelverdi for subletale og letale effekter på estuarin 

fisk ved 100-500 mg L-1 (maksimum eksponeringstid i datamaterialet var 3,5 dager). Terskelverdier for 

meget sensitive (24t LC10 < 1.000 mg L-1), sensitive (24t LC10 < 10.000 mg L-1) og tolerante (24t 

LC10 > 10.000 mg L-1) arter ble foreslått. Dataene ble basert på fiskearter som ikke finnes i Norge, men 

en fellesnevner for tolerante arter var bunnlevende fisk. 

DNV har tidligere foreslått tentative effektgrenser på fisk basert på et begrenset litteraturstudie: 

 Lethale effekter voksne/juveniles: 400 mg/l (Newcombe, 2003) 

 Lethal effekter egg/juveniles: 100 mg/l (Van Dalfsen, 1999) 

 Sublethal effekter egg/juvenile: 7 mg/l (Newcombe, 2003) 

 Sublethal effekter egg/juvenile: 3.5 mg/l (estimert 50 % av terskel for voksen fisk) 

Konsentrasjoner av partikler i vannsøylen på noen hundre mg/l er forventet bare i nærområdet av der 

massene legges ut. Det er lite sannsynlig at større områder vil ha konsentrasjoner som kan gi lethale 

skader på fisk. I tillegg er fisk mobile og vil høyst sannsynlig rømme fra områder med veldig høy 

turbiditet. Konsentrasjoner i størrelsesorden <10 mg/l kan forventes i et noe større område så 

eventuelle sublethale effekter på egg og juvenile fisk kan ikke utelukkes men vil trolig være meget 

begrenset. I tillegg er laboratorieforsøk basert på eksponering over flere dager mens forhøyede partikler 

vannsøylen ved en tildekkingsoperasjon kan ha betydelig kortere varighet. 

Det foreligger et fåtall dokumenterte hendelser hvor partikler er antatt å være direkte årsak til 

dødelighet hos fisk. I et tilfelle er skader på lakseyngel i et settefiskanlegg dokumentert i forbindelse 

med slam i elvevannet fra anleggsarbeid (Jacobsen et al. 1987). Typen av partikler var sannsynligvis 

viktigste årsak til skaden ved siden av mengde slam. En betydelig andel av partiklene var nålformede 

kloritt- og amfibolpartikler og elektromikroskopibilder av gjellene til lakseparr fra anlegget viste at disse 

var penetrert av de nålformede partiklene. Partiklene hadde en mer kantet skarpere form enn normale 

eroderte korn. Slaminnholdet i vannprøver var 0,2 g/l mens det ble antatt at den maksimale 

slamføringen var ca. 3 g/l i flomperioder. Dette tilsvarer mellom 200 og 3000 mg/l. Alger kan i denne 
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forbindelse betraktes som partikler i vannmassene med tilsvarende effekter som steinstøv. De fleste 

planktonalger som påviselig har ført til dødelighet eller andre problemer hos fisk i oppdrett, er arter som 

utvikler toksiske forbindelser for fisk. Imidlertid foreligger det dokumentasjon fra skader hvor algene 

sannsynligvis har vært forårsaket av fysisk skade på gjeller eller fremkalt reaksjoner som ligner allergi 

(Tangen, 1997) dvs. opphovning og slimproduksjon fra gjellene når fisken eksponeres. Dette fører til at 

gassutvekslingen mellom blod og vannmasser blir nedsatt noe som i ekstreme tilfeller kan føre til 

kvelning. Typiske eksempler på dette har vært ulike kiselalger i høye konsentrasjoner (flere millioner 

celler pr liter, Tangen 1989).  

Generelt kan man fra sistnevnte studier konkludere at større forekomster av partikler i vannmassene 

virker negativt på fisk innestengt i notposer og den negative effekten vil observeres som nedsatt appetitt, 

endret oppførsel (stress symptomer) og i noen tilfeller økt dødelighet. Dødelighet er bare sikkert påvist i 

forbindelse med nålformede, asbestlignende partikler eller alger med skarpe ender eller børster som kan 

penetrere gjellemembraner. Forsøk med oppdrett av torskeyngel har tydet på at fiskelarver er ømfintlige 

for kollisjoner med predatorer eller deres egne byttedyr (Huse et al 1987). En del av den observerte 

dødeligheten i denne perioden skyldes skader påført larven av kollisjonen mellom larvene og 

små ”partikler” i vannmassene. Dette innebærer at økt partikkelkonsentrasjon kan føre til økt dødelighet 

av larver. Forskjellige fiskearter har varierende evne til å tåle høye konsentrasjoner av suspendert 

materiale (Jacobsen et al 1987). Ut i fra undersøkelser av marin fisk og feltobservasjoner i marint miljø, 

konkluderte Moore (Moore 1977) at de mest tolerante artene ble funnet blant bunnfisk, mens 

filterfødende arter var mest sensitive. Innen den enkelte art, var juvenile (ikke kjønnsmoden) fisk mer 

sensitive for suspendert materiale enn voksen fisk. Ut i fra egne forsøk og litteraturgjennomgang 

konkluderte Hessen (1992) med at fisk, med spesiell fokus på ørret, kan tåle en betydelig akutt 

partikkeleksponering (~1000 mg/l) uten at økt dødelighet eller gjelleskader inntreffer. 

Når det gjelder endringer i adferd har tidligere undersøkelser vist at økende turbiditet i vannsøylen fører 

til endret lysregime i vannsøylen, og dermed endret adferd for fisk som vertikalvandrer. Redusert 

lysgjennomtrengelighet førte til at bunnfisk som øyepål, laksesild og lysprikkfisk om natten vandret 20-

30 m høyere opp i vannsøylen enn normalt for å spise. Torskelarver og yngel befinner seg normalt høyt i 

vannsøylen om natten for så å vertikalvandre ned til større dyp om dagen. Når fisk som predaterer på 

fiskelarver vandrer høyere i vannsøylen for å spise, kan dette føre til at beitetrykket på fiskelarvene øker. 

I forbindelse med utslipp av finpartikulært avfall fra utvinning av porselensleire i Cornwall, ble det utført 

en undersøkelse (tråltrekk og linefiske) for å sammenligne forekomsten av fisk i de berørte områdene 

med nærliggende uberørte områder. Rødspette (Pleuronectes platessa), sandflyndre (Limanda limanda) 

og tungeflyndre (Solea solea) var de kommersielt viktigste artene. Wilson og Connor (1976) fant ingen 

store forskjeller i de kommersielle fangstene i de to områdene og makrell (Scomber scombrus) ble 

fanget i området med høyt innhold av suspendert materiale. Makrellen hadde tilsynelatende ikke 

problemer med å lokalisere byttedyr i den turbide vannmassen til tross for at den fortrinnsvis bruker 

synet i lokaliseringen. På den annen side ble det i samme undersøkelse registrert at enkelte fiskearter 

syntes å unngå den turbide vannmassen. En stim av ikke-kjønnsmodne sild (Clupea harengus) ble 

observert, visuelt og ved hjelp av ekkolodd, aktivt å unngå fronten av den turbide vannmassen (Wilson 

og Connor 1976). Maveinnholdet til flatfisk reflekterte forskjellene i bunnfaunaen mellom det berørte og 

uberørte området og antall arter spist av flatfisken var mindre i området som var berørt av 

porselensleireavfallet, mens gjennomsnittlig antall individer spist var høyere (Wilson og Connor 1976).  

11.5.3 Samlet konsekvensvurdering for fisk 

Verdisetting og omfang (påvirkning) av tiltaket for fisk er oppsummert i Tabell 11-10. Samlet sett og 

basert på konsekvensvifta (Figur 3-1) er konsekvensene for fisk vurdert som oppsummert i Tabell 11-11. 

Begrunnelser er presentert under tabellene. 
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Tabell 11-10 Sammenstilling av verdi og omfang (påvirkning) av tiltaket på fisk. 

Verdi av 

området 

Masser => 

Metode  

Mineralske masser AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Middels Splittlekter Middels negativ Middels positiv Lite negativ Lite-middels positivt 

Middels Nedføringsrør Middels negativ Middels positiv Lite negativt Lite-middels positivt 

 

Tabell 11-11 Vurdert konsekvens av tiltaket på fisk. 

Masser  

Metode  

rene mineralske AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Splittlekter Middels negativ 

-- 

Middels positiv 

++ 

Liten negativ 

- 

Liten-middels 

positiv 

+/++ 

Nedføringsrør Middels negativ 

-- 

Middels positiv 

++ 

Liten negativ 

- 

Liten-middels 

positiv 

+/++ 

 

Konsekvensvurderingen over er konservativ. Det kan diskuteres i hvilken grad tiltaket vi ha noen 

registrerbare effekter på fisk, blant annet fordi: 

 Fisk kan migrere fra tiltaksområdet 

 Områder med partikkelkonsentrasjoner i vannet som kan forårsake negative effekter på fisk er 

begrenset til relativt nære utslippspunkt av tildekkingsmasser.  

 Tiltakets varighet er begrenset og selv om fisk kan rømme området eller enkeltindivider av 

juvenile fisk påvirkes vil det på lang sikt normaliseres eller kanskje forbedres ved at 

bløtbunnsfaunen blir bedre og dermed at næringsgrunnlaget for enkelte fisk forbedres 

 Fiskeartene registrert i tiltaksområdet er vidt utbredt og kan vende tilbake etter tiltaket er 

ferdigstilt 

 Det er ikke registrert gyteområder eller viktige oppvekstområder for fisk i tiltaksområdet 

Et unntak fra disse vurderingene er ål. Ål er ikke registrert i artsdatabanken men er bekreftet funnet i 

Roabukta (ikke en del av tiltaksområdet) og Framnes/Kamfjord (pers. med Tor Fredrik Holth). Det har 

også i mange år vært Ålefiske i Sandefjordsområdet. Forekomsten av ål i indre deler av 

Sandefjordsfjorden, og hvor viktig indre deler av fjorden er for ål, er beheftet med usikkerheter basert 

på den informasjonen som er innhentet. Eventuelt bør dette følges opp, eller klargjøres ytterligere. Men 

det er god grunn til å tro at ålen er videre utbredt enn bare i indre deler av fjorden, med referanse til at 

det fiskes etter den i andre områder. Det er forventet en positiv effekt også for ål på lang sikt ved at 

miljøgiftene tas ut av sirkulasjon som er positivt for akkumulering av miljøgifter i ål. 

Havforskningsinstituttet opplyser at blant annet tap av habitat er an av de viktigste årsakene til 

registrerte nedganger i ålebestander. 
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Basert på kriteriet rødlistearter i Tabell 3-1 er naturmiljøets verdi for fisk generelt vurdert til Middels 

verdi. Dette forutsetter at tiltaksområdet ikke har nevneverdige forekomster av ål.  

 

Omfanget av tiltaket for fisk er vurdert til: 

 Middels negativ på kort sikt ved bruk av mineralske masser uavhengig om massene 

tilføres ved bruk av splittlekter eller ved nedføringsrør. Argumentasjonen for dette er at 

på kort sikt vil anleggsarbeider og økt partikkelmengde i vannsøylen kunne medføre at noen 

arter rømmer området, tiltaket kan ha negative effekter på enkeltindivider av juvenile fisk eller 

fiskeegg i området samt at bløtbunnsfaunen forsvinner på kort sikt, noe som kan redusere 

næringstilgangen for enkelte arter. Det er forventet noe mer spredning ved bruk av splittlekter 

men det er ikke vurdert å gi noen tilleggseffekter for fisk. 

 Middels positivt på lang sikt ved bruk av mineralske masser uavhengig om massene 

tilføres ved bruk av splittlekter eller ved nedføringsrør. Årsaken til dette er at på lang sikt 

er det forventet at bløtbunnsfaunaen vil bli bedre som kan forbedre næringsgrunnlaget for 

enkelte arter fisk. I tillegg er tiltaket et miljøtiltak som vil ta miljøgiftene ut av sirkulasjon. Det er 

derfor forventet at akkumulering av miljøgifter i fisk vil reduseres og at dette vil ha en positiv 

effekt. 

 Lite negativ på kort sikt ved bruk av aktivt materiale uavhengig om massene tilføres 

ved bruk av splittlekter eller ved nedføringsrør. Det er valgt å sette samme omfang her 

som for mineralske masser.  

 Liten-middels positiv på lang sikt ved bruk av aktivt materiale uavhengig om massene 

tilføres ved bruk av splittlekter eller ved nedføringsrør. Det er valgt å sette en noe lavere 

positiv konsekvens på lang sikt sammenliknet med mineralske masser da bruk av aktivt 

materiale, som aktivt karbon, kan medføre en dårligere rekolonisering og lavere 

bløtbunnsdiversitet sammenliknet med mineralske masser. Det er da forutsatt at en mer divers 

bløtbunnsfauna har en positiv effekt på fisk gjennom økt næringstilgang. 

11.6 Fugl 

Det er funnet lite relevant informasjon som kan benyttes i vurderingen av hvilke effekter et tiltak i indre 

deler av fjorden kan ha på fugl.  

Generelt kan det blant annet økt anleggsvirksomhet/trafikk i fjorden tenkes å ha en effekt på grunn av 

støy og forstyrrelser. Området er imidlertid allerede meget trafikkert med hyppige anløp til Sandefjord 

havn og mye småbåttrafikk spesielt om sommeren. Det er registrert et yngleområde for vade-, måke- og 

alkefugler. Området dekker holmene ved Tranga (Løkholmen, Trangsholmene med flere).  

Andre generelle effekter kan være relatert til redusert næringstilgang i tiltaksperioden ved at redusert 

sikt gjøre det vanskeligere å lokalisere byttedyr. Effekter på faunaen kan også ha en direkte konsekvens 

for fugl gjennom redusert næringstilgang. Det er registret mange ender i fjorden. Generelt finnes det tre 

hovedtyper ender; gressender, dykkender og fiskender. Gressender spiser for det meste vegetabilsk 

føde, dykkender spiser både vegetabilsk og animalsk føde, mens fiskendene nesten bare spiser fisk. Alle 

gruppene varierer riktignok kosten noe. 

En utfordring, eller kunnskapsmangel, er betydningen indre deler av fjorden har for de registrerte artene. 

Eksempelvis om indre Sandefjordsfjorden er et viktig beiteområde eller oppvekstområde for fugl. 

Generelt er det større områder fuglene kan benytte for næringssøk en indre deler av fjorden.  
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Det kan ikke utelukkes at fugl vil unngå tiltaksområder i den perioden tiltaket pågår på grunn av støy, 

fysiske forstyrrelser og redusert næringstilgang på grunn av dårligere sikt i vannet, bløtbunnsfaunaen 

blir borte (kort sikt) og at dette eventuelt også kan påvirke forekomst av fisk. Samlet sett kan dette 

gjøre området mindre attraktivt for fugl i tiltaksperioden på kort sikt.  

På lang sikt er det lite sannsynlig at tiltaket vil ha nevneverdige negative konsekvenser for fugl. Tiltaket 

er vurdert positivt for bløtbunnsfauna og fisk som også kan slå positivt ut for fugl som beiter på bunndyr 

og fisk. En annen positiv effekt er at miljøeffektene vil tas ut av sirkulasjon, så eksponering for 

miljøgifter gjennom beiting på fisk og bunndyr kan også ha en positiv effekt for fugler i området.  

11.6.1 Samlet konsekvenser for fugl 

Verdisetting og omfang (påvirkning) av tiltaket for fugl er oppsummert i Tabell 11-12. Samlet sett og 

basert på konsekvensvifta (Figur 3-1) er konsekvensene for fugl vurdert som oppsummert i Tabell 11-13. 

Begrunnelser er presentert under tabellene. 

Tabell 11-12 Sammenstilling av verdi og omfang (påvirkning) av tiltaket på fugl. 

Verdi av 

området 

Masser => 

Metode  

Mineralske masser AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Stor Splittlekter Intet-lite negativt Lite-middels positivt Intet-lite negativt Lite positivt 

Stor Nedføringsrør Intet-lite negativt Lite-middels positivt Intet-lite negativt Lite positivt 

 

Tabell 11-13 Vurdert konsekvens av tiltaket på fugl. 

Masser  

Metode  

rene mineralske AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Splittlekter Ubetydelig-liten 

negativt 

0/- 

Liten-middels 

positivt 

+/++ 

Ubetydelig-liten 

negativt 

0/- 

Liten positivt 

+ 

Nedføringsrør Ubetydelig-liten 

negativt 

0/- 

Liten-middels 

positivt 

+/++ 

Ubetydelig-liten 

negativt 

0/- 

Liten positivt 

+ 

 

Det er registrert en relativt mangfoldig fuglefauna i fjorden og flere av artene er registrert på Rødlista i 

ulike kategorier. I tillegg er det registrert et yngleområde for vade-, måke- og alkefugler ved Tranga. 

Basert på kriteriet rødlistearter i Tabell 3-1 er naturmiljøets verdi for fugl generelt vurdert til Stor verdi. 

Dette er konservativt vurdert og basert på at det er registrert en rekke rødlistearter samt at det er et 

viktig fugleområde ved Tranga. Det er imidlertid stor usikkerhet til hvor viktig indre deler av fjorden er 

for fugl generelt. Mange observasjoner er enkeltobservasjoner og det er vanskelig å vurdere om det er 

overflyvninger eller generelt hvilken aktivitet som er tilknyttet observasjonene.  

Omfanget av tiltaket for fugl er vurdert til: 
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 Intet-lite negativ på kort sikt ved bruk av mineralske masser uavhengig av 

utleggingsmetodikk. Argumentasjonen for dette er at på kort sikt kan redusert 

bløtbunnsfaunaen og redusert sikt i vannet påvirke næringstilgangen negativt.  Støy og 

anleggstrafikk kan også påvirke fuglene negativt. Det er imidlertid vanskelig å se at tiltaket vil 

påvirke artsmangfoldet i stor grad da det er et begrenset område som vil bli påvirket og at 

fuglene har et større leve og beiteområde generelt en indre deler av Sandfjordsfjorden.  

 Lite-middels positivt på lang sikt ved bruk av mineralske masser uavhengig av 

utleggingsmetodikk. Årsaken til dette er at på lang sikt er det forventet at bløtbunnsfaunaen 

vil bli bedre som kan forbedre næringsgrunnlaget for enkelte arter fugl. En bedre mer divers 

bløtbunnsfauna kan også være positivt for fisk som også er positivt for fiskespisende fugl. Det 

kan også være negative effekter på lang sikt. Eksempelvis hvis hardbunshabitater fjernes vil 

dette bety mindre blåskjell i indre deler av fjorden, noe som er negativt for ærfugl eksempelvis. I 

tillegg er tiltaket et miljøtiltak som vil ta miljøgiftene ut av sirkulasjon. Det er derfor forventet at 

akkumulering av miljøgifter i fisk og bløtbunn vil reduseres og at dette kan ha en positiv effekt 

på fugl. 

 Intet-lite negativ på kort sikt ved bruk av aktivt materiale uavhengig av 

utleggingsmetodikk. Det er valgt å sette samme omfang her som for mineralske masser.   

 Lite positiv på lang sikt ved bruk av aktivt materiale uavhengig av utleggingsmetodikk. 

Det er valgt å sette en noe lavere positiv konsekvens på lang sikt sammenliknet med mineralske 

masser da bruk av aktivt materiale, som aktivt karbon, kan medføre en dårligere rekolonisering 

og lavere bløtbunnsdiversitet sammenliknet med mineralske masser. Det er da forutsatt at en 

mer divers bløtbunnsfauna har en positiv effekt på fugl gjennom økt næringstilgang. 

 

11.7 Naturtyper 

Av viktige naturtyper er det registrert bløbunnsområder i strandsonen og ålegressforekomster innenfor 

tiltaksområdet. Disse naturtypene er også registrert utenfor tiltaksområdet. Det er også registrert et 

yngleområde for fugl rett ved Tranga. Hemskilen naturreservat er ikke vurdert nærmere her da det 

ligger relativt lang unna tiltaksområdet så det er ikke forventet merkbare effekter av tiltaket her. Det 

utelukker ikke at området bør overvåkes ved et eventuelt tiltak da det er et viktig område for fugl. 

11.7.1 Bløtbunnsområder i strandsonen 

Bløtbunnsområder i strandsonen er definert som en spesiell naturtype (DN 2007). I slike områder kan 

det ofte finnes et stort antall arter som, fjæremark, sandmusling, knivskjell og arter av snegler. 

Områdene er generelt viktige som rasteplasser for fugl samt beiteområder for fugl og fisk. I 

Sandefjordsfjorden, inkludert indre deler, er det registrert flere slike områder. Områdene er generelt 

relativt små men eksempelvis har Strandpromenaden status som viktig som innebærer at det er større 

sandflater.  

Nedslamming av disse områdene er en risiko ved tiltaket, som vil ha negative konsekvenser på den 

faunaen tilknyttet disse områdene som bløtbunn, fisk og fugl. Det kan argumenteres med at disse 

områdene tilføres partikler gjennom eksempelvis utslipp fra overvannsrør, Ruklabekken og fra eventuell 

oppvirvling av sediment fra fergene. I hvilken grad nedslamming vil finne sted er avhengig av hvor 

bølgeeksponert lokalitetene er, noe som er avgjørende for sedimenttypen. Hvis områdene består av 

grovere sediment en det som blir tilført fra tiltaket kan tilført materiale vaskes bort. I motsatt fall vil 

tilført materiale være grovere og bli liggende. 



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2014-1338, Rev. 01  –  www.dnvgl.com  Page 69 

 

Disse områdene må det tas hensyn til i planleggingen av et tiltak og de bør overvåkes under et tiltak. 

Eventuelle forebyggende tiltak kan også vurderes. Graden av nedslamming og dermed risiko for negativ 

effekt er til dels avhengig av hvor høyt opp i tidevannssonen det vil dekkes til. Generelt bør det unngås å 

dekkes til i tidevannsonen men dette bør avgjøres på bakgrunn av nivåene av miljøgifter i disse 

områdene.    

 

11.7.2 Ålegress 

Ålegrasenger er rik på flora og fauna og det er som regel mange arter epifytter tilknyttet ålegress. I 

tillegg fungerer ålegressenger som skjulested, oppvekstområde og næringsområde for blant annet 

fiskeyngel og krepsdyr. Engene er også generelt viktige for fugl. 

Ålegrasengene i tiltaksområdet er kategorisert som lokalt viktig (Kategori C). I et høringsforslag om 

endringer i forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven er utvalgte naturtyper av 

ålegrasenger svært viktig (Kategori A) eller viktig (kategori B). Hvis dette kan tolkes som veiledende kan 

det tolkes at ålegrasenger kategorisert som lokalt viktig ikke omfattes av Naturmangfoldloven. Ålegras 

er heller ikke vurdert som truet i Norge hverken som naturtype eller art, og den er registrert flere steder 

utover i Sandefjordsfjorden. Dette er forhold som bør inkluderes i vurderingen av nytten tiltaket vil ha 

som helhet mot eventuelle negative effekter på de to ålegraslokalitetene i tiltaksområdet. Hvis 

høringsforslaget kan tolkes som veiledende ved at lokalt viktig ålegrassenger ikke omfattes av 

Naturmangfoldsloven kan det argumenteres for at eventuelle negative effekter på disse ikke bør ilegges 

stor vekt.   

 

11.7.2.1 Partikler i vannsøylen 

Ålegress har relativt bred toleranse for variasjon av innkommende lys forårsaket av turbiditet. 

Terskelverdiene for ålegress varierer mellom 11-37 % av innkommende målt lysintensitet ved overflaten, 

men tålegrensen vil reduseres betydelig ved eventuell vekst av epiflora/epifauna på bladene (review av 

Erftemeijer and Robin Lewis Iii, 2006). Variasjon i terskelverdier er foreslått forklart av egenskaper ved 

plantenes naturlige voksested (feks positivit korrelert med organisk karboninnhold og naturlig turbiditet, 

Kenworthy et al., 2014), men dette er omdiskutert og ikke bekreftet (se feks Moksnes, 2009). Det er 

beregnet at ålegress lider av lysbegrensning ved lysintensitet under terskelverdien i 6-8 timer, men med 

årstidsvariasjoner (Ralph et al., 2007). Dødelighet av ålegress ble observert etter 3 uker med økt 

turbiditet og lysbegrensing (Cabello-Pasini et al., 2002). 

11.7.2.2 Nedslamming 

Arter av ålegress uten vertikale rhizomer (rotstengler, slik som Zostera-slekten, den vanligste i Norge) 

er spesielt sårbare for tildekking (Cabaço and Santos, 2007). Det ble observert 70 % dødelighet av Z. 

marina ved 4 cm tildekking og 100% dødelighet ved 12 cm tildekking (Cabaço et al., 2008). (Mills and 

Fonseca, 2003) viste at dette var uavhengig av sedimenttype og at 25 % av plantehøyden var nok for 

effekter (>50 % dødelighet/redusert produktivitet). 

11.7.2.3 Rekolonisering 

Ålegress viser dårlig evne til rekolonisering, og trenger lenger tid enn generell makrofauna for 

reetablering (>5 år) (Tu Do et al., 2012). Zostera slekten kan spres gjennom pollen, frukt, frø og/eller 

klonal vekst. Spredningsstrategien varierer sterkt geografisk (f.eks. i Østersjøen er det kun vist klonal 

vekst og det meste av biomassen antas å tilhøre én klon), og hvert spredningsstadium kan beskrives 

gjennom spredningsradius og tidsaspekt (Figur 11-5, fra McMahon et al., 2014). Tilvekst av rotstengler 

fra nærliggende enger (klonal vekst) er meget langsom, i gjennomsnitt 16 cm per år noe som tilsier 
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spredning på opp mot et par hundre meter på 1000 år. Ålegress kan også spre seg via frø, men dette er 

også en meget langsom prosess ettersom frøene synker og ikke spres langt fra opprinnelsesstedet 

(Moksnes, 2009). Frø kan også spres med annen biota, noe som kan øke spredningspotensialet 

betraktelig. Dette kan være en relevant prosess i Sandefjordsfjorden, særlig  med hensyn til hekkende 

fugl i nærheten av ålegressenger ved Trangsholmene og i nærliggende naturreservat. En annen 

spredningsmulighet som kan virke relativt raskt over lange avstander i bølgeeksponerte områder er 

løsrevne, flytende frukter (ofte med luftbobler) eller hele flytende planter med frukter og frø. Denne 

prosessen anses lite relevant for tiltaksområdet. Av disse grunner betraktes kun ålegressenger innen 

100 meter av påvirket plass som potensiale for rekolonisering. Det synes som ålegress ikke har noen 

spesifikk preferanse for sedimenttype (sandig/leire/grus), men er sensitive i etableringsfasen for høy 

bioturbasjon fra f.eks. strandkrabber og børstemark (Moksnes, 2009). 

 

 
Figur 11-5 Estimerte spredningsmønstre i rom og tid for de forskjellige livshistoriestadiene 

for ålegress. Form indikerer forventet spredningsmønster, mens punkter indikerer faktiske 
datapunkter. Figur fra (McMahon et al., 2014). 

 

11.7.3 Yngleområde for fugl 

Det er registrert et yngleområde for vade-, måke- og alkefugler. Området dekker holmene ved Tranga 

(Løkholmen, Trangsholmene med flere). Området er derfor spesielt sårbart i hekkeperioden. Dette kan 

tas hensyn til i forhold til tidsperioden et eventuelt tiltak gjennomføres. Den antatt viktigste påvirkningen 

isolert sett er støy og forstyrrelser i anleggsperioden (for øvrig se egen vurdering for fugl 13.6). Som 

tidligere nevnt er det Sandefjorden en trafikkert fjord med fergetrafikk hele året, anløp til industri og 

generelt mye småbåttrafikk.  

 

11.8 Samlet konsekvensvurdering for naturtyper 

Verdisetting og omfang (påvirkning) av tiltaket på naturtyper er oppsummert i Tabell 11-14. Samlet sett 

og basert på konsekvensvifta (Figur 3-1) er konsekvensene for naturtyper vurdert som oppsummert i 

Tabell 11-15. Begrunnelser er presentert under tabellene. 
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Tabell 11-14 Sammenstilling av verdi og omfang (påvirkning) av tiltaket på naturtyper. 

Verdi av 

området 

Masser => 

Metode  

Mineralske masser AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Middels Splittlekter Middels-stort 

negativ 

Middels-stort 

negativ 

Middels negativ Middels 

negativ 

Middels Nedføringsrør Middels negativ Middels negativ Lite-middels 

negativ 

Lite-middels 

negativ 

 

 

Tabell 11-15 Vurdert konsekvens av tiltaket på naturtyper. 

Masser  

Metode  

rene mineralske AC 

Kort sikt Lang sikt Kort sikt Lang sikt 

Splittlekter Middels-stor 

negativ 

--/--- 

Middels-stor 

negativ 

--/--- 

Middels negativ 

-- 

Middels 

negativ 

-- 

Nedføringsrør Middels negativ 

-- 

Middels-stor 

negativ 

-- 

Liten-middels 

negativ 

-/-- 

Liten-middels 

negativ 

-/-- 

Basert på kriterieriene i Tabell 3-1 er naturmiljøets verdi for ålegress, bløtbunnsområder i strandsonene 

og yngelområdet for vurdert til Middels verdi. Når det gjelder ålegressenger og bløtbunnsområder i 

strandsonene er størrelsen på disse slik at de faller i verdikategori B eller C (viktig og lokalt viktig). 

Yngleområdet for fugl er ikke vurdert til stor verdi da det ikke er et område med stort artsmangfold i 

nasjonal målestokk og de fleste artene er antatt å falle i viltvekt 2-3. 

Omfanget av tiltaket for naturområder er vurdert til: 

 Middels-stor negativ på kort sikt ved bruk av mineralske masser og massene tilføres 

ved bruk av splittlekter. Ved planlagt tildekking, inkludert tildekking opp i tidevannsonen er 

det sannsynlig med nedslamming av naturtypene ålegressenger og bløtbunn i strandsonen. Det 

er vurdert at dette vil bryte opp biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger samt forringe 

kvaliteten eller redusere mangfoldet av prioriterte naturtyper. Det er også forutsatt at ingen 

tiltak eller overvåking gjennomføres. 

 Middels-stor negativ på lang sikt ved bruk av mineralske masser og massene tilføres 

ved bruk av splittlekter. Det er da lagt til grunn at områdene ikke restituerer seg. 

 Middels negativt på kort sikt ved bruk av mineralske masser og massene tilføres ved 

bruk av nedføringsrør. Samme begrunnelse som beskrevet for bruk av splittlekter, men det er 

vurdert at bruk av nedføringsrør vil føre til noe mindre nedslamming.  

 Middels negativ på lang sikt ved bruk av mineralske masser og massene tilføres ved 

bruk av splittlekter. Det er da lagt til grunn at områdene ikke restituerer seg. 
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 Middels negativ på kort sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved bruk 

av splittlekter. Det er antatt at bruk av aktivt materiale vil medføre noe mindre nedslamming 

totalt sett på grunn av mye mindre volum masser som benyttes i tildekkingen sammenliknet 

med mineralske masser. 

 Middels negativ på lang sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved bruk 

av splittlekter. 

 Lite-middels negativ på kort sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved 

bruk av nedføringsrør. Antatt mindre nedslamming sammenliknet med bruk av splittlekter. 

 Lite-middels negativ på lang sikt ved bruk av aktivt materiale og massene tilføres ved 

bruk av nedføringsrør.  
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12 VURDERINGER IFT. NATURMANGFOLDLOVEN OG 

FORURENSNINGSLOVEN 

Tiltak som fører til forurensning er forbudt i medhold av forurensningsloven § 7. Det kan med hjemmel i 

forurensningsloven § 11 og 16 likevel gis tillatelse etter søknad til slike tiltak. Det planlagte sediment 

tiltaket i Sandefjordsfjorden, som kommunen har planer om å gjennomføre, kan medføre forurensning 

ved at forurensede partikler spres under mudring, deponering og tildekking.  

Ved vurdering av om det skal gis tillatelse etter forurensingsloven § 11, eventuelt på hvilke vilkår, skal 

det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 

ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. § 11 femte ledd. I denne vurderingen skal bestemmelsen i 

naturmangfoldloven §§ 8 til 12 trekkes inn som retningslinjer for skjønnsutøvingen, og det skal fremgå 

av avgjørelsen hvordan prinsippene er vurdert, jf. § 7. Vannforskriften setter miljømål for 

vannforekomster og opererer med ulike tilstandsklasser. Forringelse av miljøtilstanden i en 

vannforekomst kan ikke tillates med mindre vilkårene for unntak i § 12 er oppfylt. Det må derfor 

vurderes om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til de 

planlagte tiltakene i Sandefjordsfjorden. 

Naturmangfoldlovens (nml) § 7 sier at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn i utøvelse av 

offentlig myndighet. Det betyr i praksis at man skal vurdere §§ 8 til 12 i saker som kan påvirke 

naturmiljøet. Offentlige myndigheter kan i større plan- og utredningsprosesser ofte be utbyggere om å 

gjøre sine vurderinger av særlig §§ 8 til 10. Det henvises for øvrig til www.lovdata.no for nærmere 

detaljer om de nevnte paragrafene. Nedenfor følger en kort vurdering av §§ 8 til 10 som omhandler 

marint biologisk mangfold i naturmangfoldloven.  

 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Siden tiltaket som her vurderes er stort og ligger nær lokalt viktige naturverdier bør kravet til 

kunnskapsgrunnlaget settes relativt høyt.  

Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som godt. Noe manglende kunnskap om hvordan tiltaket vil 

påvirke rødlista arter i området er kompensert for ved å legge en føre-var-holdning til grunn i 

vurderingene. Vurderingene som er lagt til grunn er også uten hensyn til konsekvensreduserende tiltak. 

Konsekvensreduserende tiltak kan identifiseres og vil redusere forventede negative konsekvenser. 

Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget om hvilke arter og naturverdier som forekommer å stå i et 

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å påvirke/skade naturmiljøet.  

Kunnskapsgrunnlaget om hvilke miljøeffekter tiltaket kan ha er varierende. Det eksisterer til dels en god 

mengde kunnskap i litteraturen, men dette varierer avhengig av hvilke arter og dyre- og plantegrupper 

som vurderes.  

Det er spesielt usikkerhet om tiltaket vil ha effekter på bestander av rødlistede arter. Det er også noe 

usikkerhet knyttet til effekter av tiltaket, spesielt med tanke på redusert lystilgang og nedslamming både 

på rødlistearter og flora og fauna generelt. Kunnskapen om miljøgifttilstand i sjøbunnen er god og det er 

denne kunnskapen som er grunnlaget for at tiltak er foreslått i fjorden og at dette vil ha en positiv effekt 

på lang sikt. Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget om effekter av tiltaket å stå i et rimelig forhold 

til sakens karakter og risiko for å skade naturmiljøet, men det er kunnskapsmangler. Denne mangelen er 

delvis kompensert for ved å legge en føre-var-holdning til grunn i konsekvensvurderingen slik at 

vurderingene er antatt konservative. 
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Samlet sett er det vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte en beslutning om tiltak. Det 

eksisterer mye dokumentasjon på miljøgiftsituasjonen i tiltaksområdet vedrørende arter og 

naturområder. Det finnes også mye erfaring om tildekking som tiltak gjennom forskning og praktisk 

gjennomføring både nasjonalt og internasjonalt. 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

På grunn av noe kunnskapsmangel (se over) er føre-var-prinsippet lagt til grunn i vurderingene av hvilke 

effekter tiltaket kan ha på naturmiljøet. Vurderingene er derfor antatt å være konservative. Eksempelvis 

når det gjelder effekter på hardbunn og naturtyper er det lagt til grunn at områder i 

strand/tidevannsonen dekkes til og at det ikke implementeres overvåking eller konsekvensreduserende 

tiltak. Ved å gjøre endringer i tildekkingsdesign, eksempelvis ved å ikke dekke til enkelte områder i 

strandsonen, samt å gjennomføre overvåking og andre konsekvensreduserende tiltak vil eventuelle 

negative konsekvensene reduseres. Det er også grunn til å anta at leveområdene til de registrerte 

rødlisteartene ikke er begrenset til tiltaksområdet, men at disse artene har en større utbredelse. 

§ 10. (samlet belastning)  

Vurderinger av samlet belastning er forsøkt vurdert og beskrevet i denne rapporten. På kort sikt er det 

vurdert en samlet negativ belastning (uttrykt som konsekvenser), men på lang sikt er det vurdert at 

konsekvensene er positive uavhengig av hvilken tiltaksmetode som er vurdert. Det presiseres at det er 

usikkerhet relatert til bruk av aktivt materiale som aktivt karbon når det gjelder effekter på bunnlevende 

organismer og evnen disse har til restitusjon ved bruk av slikt materiale. Her kan det argumenteres for 

at det er behov for mer kunnskap.  

Med henvisning til Naturmangfoldsloven Kapittel 2 §§ 4 og 5 så er det ingenting som indikerer at et tiltak 

ikke vil ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 

artsmangfoldet som kjennetegner den enkelte naturtype. Dette begrunnes hovedsakelig med at ingen av 

de registrerte naturtypene eller artene bare er registrert i tiltaksområdet, men er videre utbredt utover i 

fjorden. Med andre ord så er det en begrenset andel av naturtypene og artene som er registrert i 

tiltaksområdet. Ved overvåking og konsekvensreduserende tiltak er det rimelig å anta at mangfoldet av 

naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet som kjennetegner 

den enkelte naturtype vil ivaretas.   

§ 11. Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre skader på naturmangfoldet, dersom dette ikke er 

urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter 

Det anbefales å overvåke og å identifisere eventuelle konsekvensreduserende tiltak. Dette vil redusere 

sannsynligheten for skader. Dette er kostnader som vil påløpe og som tiltakshaver må dekke.  

§ 12. Angår bruk av metoder og teknikk for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet og som 

gir best samfunnsmessige resultater. 

I denne rapporten er det vurdert to ulike tildekkingsmasser og to ulike utleggingsstrategier. Samlet sett 

er det vurdert at bruk av mineralske masser og utlegging ved nedføringsrør er den beste løsningen på 

lang sikt når det gjelder biologiske konsekvenser og basert på dagens kunnskap og tilgjengelig 

informasjon. For de løsningene som er vurdert er det også konkludert med at alle er positive på lang sikt. 

Valg av løsning handler derfor også om kost-nytte, noe som ikke er vurdert i denne rapporten. Det kan 

også være andre løsninger som ikke er vurdert som kan være hensiktsmessige i forhold til kost-nytte. 

Sandefjordsfjorden er i dag en forurenset fjord. Bløtbunnsfaunaen i tiltaksområdet har redusert 

diversitet og det er påvist forhøyede nivåer av miljøgifter i fisk. Det er en oppkonsentrering av miljøgifter 

i næringskjeden. Videre er det en spredning av foruresning utover i fjorden både på grunn av naturlige 
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prosesser som bølger og vind og ved oppvirvling av forurenset sediement fra ferge-trafikken. 

Foreliggende tiltaksplan har konkludert med at det er behov for tiltak i fjorden. Basert på denne 

informasjonen er det et behov for tiltak for å stoppe spredningen av miljøgifter utover i fjorden og i 

næringskjeden, noe som også vil ivareta lovverkets omtale av å ivareta naturtyper, arter og mangfold 

samt vannrammedirektivets mål om god biologisk og kjemisk tilstand. 
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Utvalg-Naturtyper i Sandefjordsfjorden 
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Naturtyper i eller nær tiltaksområdet 

Id: BN00002223 

Områdenavn: Lofterødkilen 

Naturtype: Strandeng og strandsump 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 29.09.2000 
Total areal: 24 daa 

 

Id: BN00057566 

Områdenavn: Kamfjord 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato:1 

9.10.2009 
Total areal: 1,6 daa 

 

Id: BN00078627 

Områdenavn: Roabukta 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 

Totalareal: 43 daa 

 

Id: BN00057567 

Områdenavn: Trangsholmene 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Total areal : 3 daa 

Registreringdato: 01.01.2005 (HI) 
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Id: BN00078626 

Områdenavn; Trangholmene N. 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato:15.12.2010 

Totalareal: 4,1 daa 

 

 

Id: BN00078629 

Områdenavn: Langestrand 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 
Total areal: 7,6 daa 

 

Id: BN00078633 

Områdenavn: Sandefjord havn 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 

Totalareal4,5 daa 

 

Id: BN00061192 

Områdenavn: Åsnesbukta 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 27.10.2009 
Total areal: 138 daa 

Liten bukt med med frisk bløtbunn brukt til 

friluftsinteresser. 
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Id: BN00078182 

Områdenavn: Lystadstranda 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 
Total areal: 18 daa 

Et lite område med stor tetthet av båtplasser. 

 

 

Id: BN00078628 

Områdenavn: Lystadstranda N 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 

Totalareal: 4,4 daa  

Id: BN00078181 

Områdenavn: Tranga -Gustholmen 

Kommuner: Sandefjord 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 15.12.2010 

Totalareal: 6,5 daa 

 

Id: BN00078630 

Områdenavn: Strandpromenaden 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 
Total areal: 85 daa 
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Id: BN00078631 

Områdenavn: Indre Havn 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 

Totalareal: 16 daa  

IdBN00078632 

Områdenavn: Stubb-Ranvik 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 

Totalareal: 10 daa 

 

 

Id: BN00078635 

Områdenavn: Fjellvikåsen 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 04.01.2011 

Totalareal: 6,2 daa 

 

 

Id: BN00078624 

Områdenavn: Løkholmen -Havna 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 15.12.2010 

Totalareal: 11 daa  
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Id: BN00077986 

Områdenavn: Korsvika 

Kommuner: Sandefjord 

Naturtype: Sand- og grusstrand 

Utforming: Sandstrand med tangvoller 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 02.09.2010 

Total areal: 9,6 daa 

 

Id: BN00078621 

Områdenavn: Fredøy V. 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 15.12.2010 

Totalareal: 6,9 daa 
 

Id: BN00078622 

Områdenavn: Fredøy Ø. 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 15.12.2010 

Totalareal: 1,4 daa 

 

Id: BN00078625 

Områdenavn: Nåmannsholmen 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 15.12.2010 

Totalareal: 4,4 daa 
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Id: BN00078623 

Områdenavn: Skaustranda 

Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen 

Utforming: Strandflater av mudderblandet sand 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato:15.12.2010 

Totalareal: 27 daa 
 

 

Naturtyper generelt i fjorden 

 

IdBN00033155 

Områdenavn: Buerbukta 

Naturtype: Ålegrassamfun 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 01.01.1989 (HI) 
 

Id: BN00033154 

Områdenavn: Nord for 

Jordbærskjæret 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 01.01.2005 (Hi) 
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IdBN00033153 

Områdenavn: Jordbærskjæret 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 01.01.2005 (Hi) 

 
 

IdBN00033152 

Områdenavn: Skogøy 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 01.01.2000 (Hi) 

 
 

Id: BN00033156 

Områdenavn: Buersund 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 01.01.2005 (Hi) 

 

 

Id: BN00033157 

Områdenavn: Øst for Helsøy 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 01.01.2005 (Hi) 
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IdBN00057582 

Områdenavn: Storøya 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 19.10.2009 

Total areal: 43 daa 

 

IdBN00057568 

Områdenavn: Tangen 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

UtformingVanlig ålegras 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 19.10.2009 

Total areal: 9,8 daa 
 

Id: BN00057586 

Områdenavn: Buerøya 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato:19.10.2009 

Total areal: 47 daa 

Tette ålegressenger med kraftige planter 

 

Id: BN00057589 

Områdenavn: Kvernberget 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 19.10.2009 

Total areal: 13 daa 
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Id: BN00057590 

Områdenavn: Slottsvika 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 19.10.2009 

Total areal: 18 daa 

 

Id: BN00057500 

Områdenavn: Spervik 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 21.10.2009 

Total areal: 34 daa 

 

 

Id: BN00057565 

Områdenavn: Spærvikbukta 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 19.10.2009 

Total areal: 1,5 daa 

 

Id: BN00057584 

Områdenavn: Sandefjordsfjorden 

Naturtype: Ålegrassamfunn 

Utforming: Vanlig ålegras 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato:19.10.2009 

Total areal: 13 daa 
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IdBN00002162 

Områdenavn: Hemskilen 

Naturtype: Brakkvannsdelta 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 11.05.1998  

Totalareal: 862 daa 
 

Id: BN00002227 

Områdenavn: Bukt øst for Storøya 

Naturtype: Strandeng og strandsump 

Verdi: Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 29.09.2000 

Total areal: 39 daa 
 

Id: BN00061190 

Områdenavn: Hemskilen-Skogøy 

Naturtype: Bløtbunnsområder i 

strandsonen 

Utforming: Strandflater med bløtt 

mudder i beskyttede områder 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 26.10.2009 

Total areal: 451 daa 

Stort område påvirket av avrenning fra jordbruksland. Viktig beite, raste, 

yngleområde for hhv. Gråhegre og Vade-, måke og andefugl. 

Dyrevernområde. 

 

Id: BN00061193 

Områdenavn: Buerøy-Kvernberget 

Naturtype: Bløtbunnsområder i 

strandsonen 

Utforming: Strandflater av 

mudderblandet sand 

Verdi: Viktig 

Utvalgt naturtype: Nei 

Registreringdato: 27.10.2009 

Smal kyststripe med bløtbunn av variert kvalitet, populære badesteder 

på strekningen 
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Total areal: 181 daa 

 

 

 



 

 
 

DNV GL  –  Report No. 2014-1338, Rev. 01  –  www.dnvgl.com  B-1 

 

APPENDIX B 

Økologiske status basert på bløtbunnssamfunn 

Bløtbunnsfauna blir vanligvis overvåket for å vurdere den økologiske tilstanden til et område med mykt 

sediment (sand, leire og mudder). Benthisk indekser har blitt utviklet for å integrere parametere om 

dyresamfunnet til en enkelt måleverdi som kan brukes til å skille mellom forstyrrede og uforstyrrede 

områder. Indikatorarter som er identifisert som tolerant eller intolerant i forhold til en påvirkning brukes 

til å definere områder. Relative forekomster av disse indikatorartene kan kombineres for å gi en indeks 

som reflekterer biologisk påvirkning og som er område- og kilde spesifikk. Indeksene brukes til å 

beskrive bunnfauna og til å bestemme økologisk status i mange land, og er en del av 

Vannrammedirektiv i EU og Norge.  

I forbindelse med EUs vannrammedirektiv er det lansert egne biotiske indekser for Norge, Norwegian 

Quality Index NQI-1. Utarbeidelsen av indeksen er basert på sensitivitetsindeksen AMBI (www.azti.es), 

antall arter og antall individer. I AMBI-databasen er nærmere 6000 arter fra europeiske farvann gruppert 

etter ømfintlighetsklasse (ecological group, EG):  

EG I sensitive arter 
EG II nøytrale arter 
EG III tolerante arter 

EG IV opportunistiske arter 
EG V forurensningsindikerende arter 
 

 
 
Artssammensetning og tilhørende ømfintlighetsklasse danner grunnlaget for tilstandsklasse. Biotiske 
indeks NQI-1 (Veileder 02:2013) er uttrykt ved:  

 

 
 

Grenseverdier for tilstandsklassene er vist i tabell under. 

 
Grenseverdier for tilstandsklasser for NQI-1, Veileder 02:2013. 

Indeks Økologiske tilstandsklasser  

 Svært god God Moderat Dårlig Svært Dårlig 

NQI1 0.9-0.82 0.82-0.63 0.63-0.49 0.49-0.31 0.31-0 

 

Iflg veileder indeks regnes ut per replikat og gjenommsnitt per stasjon presenteres. Historiske data på 
Sandefjord data var kun tilgjennlig per stasjonsnivå, indeks er derfor regnet ut på stasjonsnivå i 
rapporten. 
 

AMBI versjon brukt på denne undersøkelse er: v.5.0 2012beta; species list v. Mar2012. 

 

http://www.azti.es/
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