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Sammendrag
Området vest av dagens kaianlegg på Nordnes, der planområdet ligger, må betegnes som et matfat for dykkefugl og fugl som
henter føde i vannoverflaten. Området er lite viktig som hekkelokalitet. Som i de fleste tilfeller er det beste for fuglene å ikke bygge
ut området, men kommunestyret har allerede vedtatt slik utbygging gjennom kommuneplanens arealdel 2014-2026. Denne
utredningen konkluderer med at verdien området har for fugler er «Stor». Påvirkningsgraden er satt til «Noe forringet». Etter angitt
metodikk betyr dette «noe miljøskade for delområdet» i forhold til fugler.

1 Innledning
Utbyggingsområdet er avsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026 som havneområde, benevnt som H1. Det er satt krav om
detaljregulering. Ved oppstart av reguleringsarbeid skal det vurderes om tiltaket er KU-pliktig eller ikke. Formannskapet vedtok
planoppstart 6/5-2020 jf. sak 65/20. I saksfremlegget ble her fastslått at tiltaket ikke er KU-pliktig. Likevel må det lages en
planbeskrivelse som omhandler virkningene av tiltaket i forhold til miljø og samfunn som det står. Herunder fremgår det klart at her
må lages en fugleutredning.
Fugler beveger seg over store områder, og det kan derfor være vanskelig å avgrense denne utredningen. Likevel har de foretrukne
plasser for hekking og matsøk som gjør at vi kan ane hvor de er. Når vi skal vurdere mulige konsekvenser av hva en ny
reguleringsplan har å si på fuglelivet kan det være naturlig å skille mellom fugler som passerer området under vår- og høsttrekk og
fugler som lever fast i planområdet. Sistnevnte kan være individer som hekker i området eller bruker det som hvileområde og/eller
beiteområde. Noen fugler holder til i et område hele året mens andre har adskilte sommer- og vinterområder. Grunnen til at dette
fremheves er at studier har vist at lokale arter til en viss grad har større mulighet til å tilpasse seg nye tiltak, i motsetning til
trekkfugler som passerer en eller to ganger i året2.
I denne utredningen er her benyttet tre ulike metoder. Dette kan i utgangspunktet virke forvirrende. Dog er det slik at metodene
utfyller hverandre på forskjellig vis og en av metodene vil gi en bedre tilpasning til KU-vurderingen foretatt i planens
planbeskrivelse. Vi tror at dette til sammen vil gi et bedre sluttresultat for utredningen.
Utredningen tar sikte på å kartlegge, verdifastsette og fastslå konsekvensen av tiltaket i forhold til fuglearter registrert i området
etter en gitt metodikk. Den tar ikke hensyn til ønsket om å bygge ut området, da rapporten må være så objektiv som mulig, ellers
har den begrenset troverdighet. Når det er sagt må her legges til at det er vanskelig å justere kartleggingsdataene da dette er
statlige data, som bl.a. Fylkesmannen kan kontrollere. Metodikken er også vanskelig å justere og «tilpasse» for å få et evt. ønsket
resultat, enten den ene eller andre veien.

1.1 Metodikk
Metodikken som benyttes baseres på:
1. Håndbok V712 «Konsekvensutredninger» utgitt av Statens vegvesen3
2. Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok nr. 13 «Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold»4.
3. Videre IUCN-standarden (Den internasjonale naturvernunionen), herunder kategorier, kriterier og retningslinjer. Denne
anvendes i Artsdatabanken5.

1.2 Kartleggingsområde og artsregistreringer

Fig. 1 - Planområdets størrelse er på ca. 40 172 kvm.

2
3

Vi har i denne sammenheng delt opp kartleggingsområde i to
områder: planområdet (lilla avmerket i flyfoto til venstre) og
influensområdet (øvrige områder i flyfoto):
Kartleggingsområde = planområde + influensområdet.
Planområdet er området som tenkes regulert for
utbygging/utnytting. Influensområdet er omkringliggende
områder. I planområdet blir fugleartene direkte rammet, i
influensområdet direkte og/eller indirekte. Fugler beveger seg
over store områder i motsetning til planter. Derfor slik
oppdeling. I tillegg må alltid tas med i betraktningen at det er
overveiende sannsynlig at ikke alle arter er registrert. Også
sensitive artsdata er et emne som er viktig: I det offentlige rom
er disse nemlig unntatt offentlighet. Mer om dette senere i
utredningen. Denne utredningen baseres på noen egne
feltregistreringer, men mest på feltregistreringer registrert i
Artsdatabanken og Miljødirektoratets naturbase. Datauttrekket
har således en viss validitet, men må tas med et visst
forbehold og feil/mangler.

Jf. NINA-rapport 855/2004. Konsekvensutredning for Andmyran vindpark, s. 18.
Se Statens Vegvesen: https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf

4

Se Miljødirektoratet: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-naturtyper---verdisetting-av-biologiskmangfold/
5

Se Artsdatabanken: https://www.artsdatabanken.no/Pages/258616/Kategorier_og_kriterier
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1.2.1 Nærmere beskrivelse av planområdet
I planområdet er største dyp i nord mellom skjæret og
eksisterende kai. Her er det ca. 9 meter.
Bunnen i planområdet består i stor grad av finsand,
ruglrester (rester av kalkalger), skjell og grus. Her lever
slangestjerner, kråkeboller, blåskjell og andre typer bløtdyr
(mollusker). Småfisk er her også f.eks. seimort som det er
rikelig av. Beiteforholdene for dykkerfugl og
overflatebeitende fugl må ansees som relativt gode.
Skjæret i vest oversvømmes ved flo sjø/bølger, og har
derfor ingen betydning som hekkeplass. Planområdet kan
for øvrig være vindfullt, men her er lite strøm i havet.
Konsulentfirmaet Multiconsult har foretatt
miljøundersøkelser i planområdet i 1999. Miljøtilstanden
ble her betegnet som god.

1.3 Fremgangsmåte
1.

2.

3.

4.

Først foretas en kartlegging av fuglearter gjennom datauttrekk fra Artsdatabanken6 og Miljødirektoratets naturbase7.
Disse er her klassifisert i.h.h.t IUCN-standarden8. En «svakhet» med Artsdatabanken er at her er noen registreringer
som ikke er kvalitetsikret av fagkyndige ornitologer, og derfor kan man ikke med 100% sikkerhet fastslå
artsbestemmelsen. Videre må legges merke til at vi har unlatt å ta med typiske «landfugler» som f.eks. gråspurven.
Verdisettingen er gjort i henhold til Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok nr. 13 «Kartlegging av naturtyper –
verdisetting av biologisk mangfold»9. I kapittel 4 omsettes IUCN-klassifiseringen til verdiene A, B eller C. Og så
vurderes reliabiliteten i resultatet ut fra et lokalt perspektiv ut fra lokale forhold.
Så foretas en konklusjon og konsekvensfastsetting av tiltaket i forhold til hver fugl, det lages en oppsummering og
resultatet settes inn i konsekvensvifta, jf. Statens vegvesens håndbok V712. Dette grepet gjøres for å tilpasse
utredningen til planbeskrivelsens metodikk som i stor grad benytter V712.
Sist, men ikke minst foreslås avbøtende tiltak dersom utbygging foretas. I den sammenheng må anføres at det er
logisk at i utgangspunktet er det beste «tiltaket» for fuglene å ikke bygge ut området. Vi kommer tilbake til dette.

2 Identifisering- og klassifikasjon av fuglearter
Det er gjort noen fugleregistreringer i kartleggingsområdet, jf.
Artsdatabanken10. Norsk rødliste i Artsdatabanken er utarbeidet
med utgangspunkt i IUCN-standarden og som følge av et
samarbeid mellom Artsdatabanken og fageksperter. Listen
oppdateres og revideres jevnlig. Den norske klassifiseringen er
lagt opp som vist i figuren til høyre.

2.1 Identifisering og klassifikasjon av fuglearter
Tabellen senere i dette kapittelet viser datauttrekk fra Artsdatabanken og Naturbasen over fuglearter i influensområdet pr. april
2020. I kommentarfeltet er tillagt beskrivelse med utgangspunkt i Artsdatabanken og Naturbasen, supplert noen steder med
opplysninger fra fuglefeltboka til feltornitolog Lars Geil11, Fugleguide for Lofoten og Vesterålen12 «Fugler» av Olav Hogstad m.fl.13,
og «Fuglesang» av Jan Pedersen & Lars Svensson14. Det må gjentas at tross registreringer vil aldri dette kunne gi et 100%
bilde over hvilke fugler som er i ulike områder i landet. Det vil alltid være mangler og det vil være variasjoner over tid. I
tabellen under er angitt rødlistestatus etter IUCN og tetthet. Tetthetsverdiene er hentet fra John Stenersens «Fugleguide for
Lofoten og Vesterålen» ( se tabell til høyre under) og justert til lokale forhold der det er behov for det. Verdiene for hver art (se
tabell under til venstre) er angitt slik:

6
7
8
9

Se Artsdatabanken: https://www.artsdatabanken.no
Se Miljødirektoratets naturbase: https://kart.naturbase.no/
Se IUCN (International Union for Conservation of Nature) sin hjemmeside: https://www.iucn.org/
Se Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/H%C3%A5ndbok%2013%20080408_LOW.pdf

10
11
12
13
14

Se Artsdatabankens hjemmesider: www.artsdatabanken.no
Geil, Lars (2012): Norges fugler – felthåndbok. H. Aschehoug & Co, Oslo.
Stenersen, John (2017): Fugleguide for Lofoten og Vesterålen. Tringa forlag, Henningsvær.
Hogstad, Nicolai, Singer, Wothe (1990): Fugler. Cappelen, Oslo
Pedersen & Svensson (2013): Fuglesang. Cappelen Damm, Oslo.

[Detaljreguleringsplan SM68 Nordnes, vest - kartlegging og verdisetting av fuglearter
]

4

Rødlistestatus (IUCN-standard):
EN = Sterkt truet (Svært høy risiko for å dø ut)
VU = Sårbar
NT = Nær truet (En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for
CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i
nær framtid).
N/A = Data ikke tilgjengelig

Tetthet i området
1 = vanlig
2 = fåtallig/lokal
3 = sjelden
4 = Svært sjelden

2.1.1 Sensitive artsdata
En del artsinformasjon er unntatt offentlighet. Dette er informasjon som kan være skadelig for artene om det blir offentlig kjent.
Eksempler på dette er rovfuglreir, m.m. Miljødirektoratet har retningslinjer for denne type data15. Kommunen har gjennomgått
basen for artssensitive opplysninger som vi har tilgang på, samt Miljødirektoratets retningslinjer, og har hensyntatt disse.
2.1.2 Registrerte arter
Tetthet

Rødlistestatus

Trekkfugl (T)/
Standfugl (S)

Art

Kommentar:

Arter registrert i Artsdatabanken og Naturbasen i kartleggingsområdet:
Fiskemåke
(Larus canus)
Fjæreplytt
(Calidris maritima)
Gråhegre
(Ardea cinerea)
Gråmåke
(Larus agentatus)
Gulnebblom
(Gavia Adamsii)

T

NT

1/2

T

LC

N/A

S/T

LC

1

S

LC

1

T

NT

1/2

T

NT

1

S

LC

1

S

LC

1

T

EN

1/2

T/S

LC

1

S

VU

1

T

LC

1/2

S

NT

1

Havelle
(Clangula hyemalis)

Havørn
(Haliaeetus albicilla)
Kråke
(Corvus cornix)
Makrellterne
(Sterna hirundo)
Sjøorre
Storskarv
(Phalacrocorax carbo)
Teist
(Cepphus grylle)

Tjeld
(Haematopus ostralegus)
Ærfugl
(Somateria mollissima)

15

Trekkfugl, vanlig hekkefugl over hele landet, men på tilbakegang. Storparten overvintrer i nordsjøområdet, noen få
er igjen. Føde: Småfisk, meitemark, smågnagere og innsekter. Arten er klassifisert av staten å ha Stor
forvaltningsinteresse
Fjæreplytt, fjæremus eller fjærepist er en fjæretilknyttet monotypisk vadefugl som tilhører gruppen snipefugler. Arten
trives i kystområder på den nordlige halvkule. Fjæreplytten er svært lite sky. Den er mest tallrik i Nord-Norge.
Vinterstid holder den seg i fjæresonen hvor den beiter på blåskjell og fjæremark, og hviler på flo sjø på moloer eller
oversiktlige nes langs kysten.
Gråhegren kan sees over store deler av Norge. Den vader ofte på grunt vann på næringsjakt. Utenom småfisk
spiser fuglen mus, frosk, innsekter og andre smådyr. Reiret bygges i bartrær og løvtrær. Den ruger oftest i kolonier.
Arten er vanlig i Hadsel.
Vanlig hekkefugl i hele Norge og holder til i Vesterålen store deler av året. Den hekker spredt eller i kolonier på
bakken i flatt eller sterkt kupert terreng, gjerne i tilknytning til fuglefjell. Gråmåken er altetende. Ved kysten lever den
av fisk og andre marine organismer. Den tar dessuten egg og fugleunger, meitemark, insekter, åtsler og søppel.
Hekker på Storskjæret, kyllinger er observert.
Registert utenfor Hakanesset og Hadselsand. I Norge hekker fuglen langs kysten fra svenskegrensen til Porsanger.
Arten er hos oss i hekketiden hovedsakelig knyttet til saltvann hvor den hekker på holmer og øyer, men den kan
også hekke i næringsrike innsjøer i lavlandet. Den spiser fisk, krepsdyr, muslinger, og noe vegetabilsk føde.
Norges minste dykkand. Hekker i høyfjellet i Sør-Norge og ut til kysten fra Brønnøysund og nordover. Arten er i
hekketiden knyttet til ferskvannsdammer og småvann særlig i den lavalpine regionen og hekker høyere til fjells enn
andre ender. Om vinteren er havelle en typisk havfugl som forekommer langs isfrie kyster i arktiske strøk, sør til
Danmark. Norske og svenske hekkefugler overvintrer sannsynligvis langs norskekysten. Det antas at den norske
hekkebestanden er like under 10 000 individ og at det har vært en liten bestandsnedgang i Norge siste 12 år. Føde:
Bløtdyr, krepsdyr, og vanninnsekter.
Arten er klassifisert av staten å ha Særlig stor forvaltningsinteresse selv om bestanden er livskraftig (LC).
Standfugl, og hekker langs hele kysten. Reiret plasseres helst i trær, men kan også ligge i bergvegger eller på
bakken. Den lever av fisk, fugl og åtsler. Økende bestand. Artssensitive opplysninger vedr. hekkelokaliteter.
Standfugl som hekker over hele landet, mest tallrik i Sør-Norge og i bebodde strøk. Arten er svært allsidig i
matveien. Reiret bygges helst i bartrær.
Sterkt truet art. Bestandsnedgangen i Norge er antatt å være i intervallet 50–80 prosent i perioden 1986–2014.
Finnes langs hele kysten, men er mer fåtallig i nord enn i sør. Spiser krepsdyr, småfisk og innsekter. Trekkfugl,
vanlig forekommende i perioden mai-august. Arten er klassifisert av staten å ha Særlig stor
forvaltningsinteresse
Registrert utenfor Hadselsand
Registrert utenfor Hadselsand. Hekker i hovedsak langs kysten fra Sør-Trøndelag til Øst-Finnmark, med
tyngdepunkt i Trøndelag og Helgeland. Denne underarten hekker i kolonier, ofte på eksponerte holmer og skjær
ytterst mot havet men også i bratte fuglefjell. En utpreget fiskespiser.
I stor grad standfugl. Hekker langs det meste av kysten. Arten har gått sterkt tilbake. Overvintrer i nærheten av
hekkeplassen. Store bestander av arten ute ved og rundt øyene i sundet mellom Hadselbrua og Eidsfjorden, det
mest aktuelle hekkeområdet er nok derfor Skjærvøyene og Harparen, men også kystnære holmer på N og NV siden
av Hadseløya er aktuelle. Føde: Ulike typer av småfisk. Arten er klassifisert av staten å ha Særlig stor
forvaltningsinteresse
I stor grad en trekkfugl. Den hekker vanlig på strender langs hele kysten. Arten har også begynt å hekke i kystnære
jordbruksområder og langs innsjøer i innlandet. Hekker på Storskjæret, kyllinger er observert.
I stor grad standfugl i våre områder. Hekker langs hele kysten, og er relativt vanlig rundt Børøya og i
kartleggingsområdet. Samler seg ofte i store flokker. Føde: Bunndyr og småfisk. Arten er klassifisert av staten å
ha Stor forvaltningsinteresse.

Se Miljødirektoratet: https://sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no/Contentpages/Forsiden.aspx
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3 Verdisetting og påvirkningsgrad
Livskraftige fuglebestander (IUCN=LC) tas ikke med i de etterfølgende vurderingene. I kapittel 4.3 gjennomgås fugler innenfor A, B
og C klassene (jf. kap. 4.1). I konklusjonen for hver art er angitt verdi og påvirkningsgrad, jf. V712.

3.1 Utgangspunkt for verdisettingen
Jf. kapittel 6.3 i DNs håndbok 1316 (sitat): Grunnlagskriteriene for inndeling i ulike kategorier slik det er gjort i den nasjonale
rødlisterapporten vil også gjelde som kriterier for prioritering av biologisk mangfold. I tilfeller der kommunene har opplysninger om
arter som er sjeldne lokalt eller regionalt kan disse verdisettes som lokalt viktige (C).
Klassifikasjonssystem i h.h.t. kapittel 6.3 i DNs håndbok:
•
A (Svært viktig/nasjonal verdi) omfatter kategoriene kritisk trua (CR) og sterkt truet (EN)
•
B (Viktig/ regional verdi) – omfatter kategorien sårbar (VU)
•
C (Viktig/ lokal verdi – omfatter kategorien nær truet (NT)
Art
Rødlistestatus
Verdi
Makrellterne (Sterna hirundo)
EN
A
Teist (Cepphus grylle)
VU
B
Fiskemåke (Larus canus)
NT
C
Ærfugl (Somateria mollissima)
NT
C
Gulnebblom (Gavia Adamsii)
NT
C
Havelle (Clangula hyemalis)
NT
C
Oppsummering:
A = 1 art
B = 1 art
C = 4 arter
Ut fra metodikken i DNs håndbok kan kartleggingsområdet i seg selv umiddelbart klassifiseres som A (svært viktig/nasjonal verdi),
ved at man har fem arter som har slik klassifisering. Her bør først utføres en lokal vurdering før man foretar en endelig konklusjon.
Innledningsvis i slik vurdering er det viktig å anføre at det har vært aktivitet i omkringliggende områder i lang tid med boliger,
fylkesvei og næringsaktivitet knyttet til havna. Artene som er registrert har ikke har forlatt området totalt sett. Men her kan ikke
utelukkes at her er arter som allerede er borte fra området eller er redusert grunnet nevnte aktivitet. Dernest må anføres at her
forskjellig typer fugler som lever forskjellig. Så er det ikke slik at alle registrerte arter «bor» i planområdet. Noen er registrert utenfor,
men i såpass nærhet at det er overveiende sannsynlig at de også benytter planområdet.
Herunder følger vurderingene for A, B og C-kategoriserte arter, samt ikke-klassifiserte arter:
NB! De påfølgende verdi- og konsekvensvurderingene for de aktuelle artene benytter heretter V712 – Konsekvensutredninger, jf. s.
117 tabell 6.1. Dette slik at man får en tilpasning til planens øvrige KU-metodikk. Verdibegrepene er forskjellig fra DNs håndbok til
V712. Vi har derfor gjort slik omkoding:
DNs håndbok
A (Svært viktig/nasjonal verdi)
A (Svært viktig/nasjonal verdi)
B (Viktig/ regional verdi)
C (Viktig/ lokal verdi)

V712, jf. s. 117
Svært stor verdi (nasjonal/internasjonal betydning)
Stor verdi (regional/nasjonal betydning)
Middels verdi (Lokal/regional betydning)
Noe verdi (Alminnelig/ lokalt vanlig)

Verdien «Uten betydning» er utelatt. I de etterfølgende vurderinger tar vi bare med A og B klassene. For øvrig er det i
konsekvensvifta i V712 detaljert ytterligere i rutenettet for å forsøke å kompensere for unøyaktigheter i omkodingen. Denne
fremgangsmåten blir likevel ikke helt nøyaktig.

3.2 Utgangspunkt for påvirkningsgrad
Jf. V712, s. 118-119. Følgende påvirkningsgradering legges til grunn for de etterfølgende konklusjonene for hver art:
Påvirkningsgrad: Ødelagt/sterkt forringet (Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. Gjelder kun for
delområder med stor eller svært stor verdi)
Forringet (Alvorlig miljøskade for delområdet)
Noe forringet (Betydelig miljøskade for delområdet)
Ubetydelig endring (Noe miljøskade for delområdet)
Ingen/ubetydelig (Ubetydelig miljøskade for delområdet)
Forbedret Miljøgevinst for delområdet: Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).Benyttes i
hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket
(+++ & ++++)

3.3 Verdisetting av- og påvirkning på lokale arter
I den etterfølgende verdisettingen/påvirkningsgraden tas hver art for seg. Vi har ikke tatt med arter som har livskraftige bestander
(LC) selv om også de kan påvirkes av tiltaket. Konsekvensen for disse kan være store, det er vi klar over. Men på den andre siden
16

Se Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/H%C3%A5ndbok%2013%20080408_LOW.pdf
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er bestandene gode. I oppsummeringen, jf. kap. 4.1 er de øvrige artene vi skal gjennomgå. Vi tar med arter som har, etter
Miljødirektoratets vurdering, særlig stor forvaltningsinteresse (IUCN=CR, EN & VU) og stor forvaltningsinteresse
(IUCN=NT)17.
Artsregistreringer i Artsdatabanken:

3.3.1 Makrellterne
Makrellternen (IUCN=EN) er klassifisert av staten å ha Særlig stor forvaltningsinteresse . Nedgangen i
sjøfuglbestandene i Norge har vært påtalt i flere år. Makrellternen er en av artene som har hatt en betydelig nedgang
(50-80% fra 1986-2014). Fuglen er en trekkfugl, og er dermed noe mer sårbar enn stedbundne standfugler.
Makrellternen er en kystbunden overflatebeitende sjøfugl som lever av småfisk, krepsdyr og innsekter. Den hekker
vanligvis på små holmer og skjær. Det er gode næringsforhold i influensområdet for makrellternen, men den er neppe
avhengig av området.
Antall registreringer i kartleggingsområdet pr. mars 2020:
1 stk. vest av planområdet ved Nordnesveien, ellers spredte enkeltindivid i/rundt Stokmarknes.
Verdi:
Arten er Sterkt truet. Verdien settes i.h.h.t metodikken til Stor verdi.
Påvirkning:
Ved utbygging vil matsøk-området i planområdet forsvinne. Økt
aktivitet vil dog sannsynligvis ikke fordrive arten fra
influensområdet. Påvirkningsgraden for kartleggingsområde settes
i.h.h.t metodikken til Ubetydelig endring, som betyr Noe
miljøskade.
Konklusjon:
Verdi = Stor verdi
Påvirkning = Ubetydelig endring
Foto: Tycho Anker-Nilssen/ NINA
Artsregistreringer i Artsdatabanken:

3.3.2 Teist
Teisten (IUCN=VU) er klassifisert av staten å ha Særlig stor forvaltningsinteresse. Nedgangen i sjøfuglbestandene i
Norge har vært påtalt i flere år, også for teisten. I flg. Artsdatabanken har teisten har en tilnærmet sirkumpolar
utbredelse. I Norge hekker den langs hele kysten fra Østfold til Øst-Finnmark, samt på Jan Mayen, Bjørnøya og
Spitsbergen. Arten overvintrer langs hele norskekysten. Gjenfunn av ringmerkede fugler tyder på at den overvintrer i
nærheten av hekkeplassene. Teisten er en kolonihekker, som plasserer eggene skjult i en steinur eller bergsprekk. Den
er også funnet hekkende under takstein på sjøbuer og i steinvarder på skjær langs kysten. Den kan observeres rundt
Stokmarknes og er observert i planområdet. Observasjonen er ikke registrert i Artsdatabanken. Det er store bestander
av arten ved og rundt øyene i sundet mellom Hadselbrua og Eidsfjorden, det mest aktuelle hekkeområdet er nok derfor
Skjærvøyene og Harparen. Teisten lever av småfisk, særlig tangsprell og ulker. Dessuten planktoniske krepsdyr og
bløtdyr. Den kan dykke ned til minst 20 meters dyp, men som oftest henter den næring på grunt vann. Arten benytter
deler av kartleggingsområdet til matsøk. Det er ikke spesiellt gode hekkeplasser for fuglen i planområdet.
Antall registreringer i kartleggingsområdet pr. mars 2020:
En rekke registreringer ved Børøybrua. Egen observasjon i planområdet.
Verdi:
Arten er Sårbar. Verdien settes i.h.h.t metodikken til Middels verdi.
Påvirkning:
Ved utbygging vil matsøkområdet i planområdet bli borte. Økt
aktivitet kan fordrive arten delvis, men det er overveiende
sannsynlig at den fremdeles vil være i området. Påvirkningsgraden
settes i.h.h.t. metodikken til Ubetydelig endring som betyr noe
miljøskade.

Foto: Hadsel kommune

17

Konklusjon:
Verdi = Middels verdi
Påvirkning = Ubetydelig endring

Se Miljødirektoratet: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/21
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Artsregistreringer i Artsdatabanken:

3.3.3 Fiskemåke
Fiskemåka (IUCN=NT) er klassifisert av staten å ha Stor forvaltningsinteresse. . Den er vanlig i hele landet fra kysten
til høyfjellet. Arten har tilpasset seg ulike habitattyper som marine kystområder, ferskvannshabitater i lavlandet og i fjellet,
samt på hustak i byer og tettsteder, ofte langt fra vann. De fleste norske fiskemåker overvintrer rundt Nordsjøen, men
mange kan også overvintre i Norge, særlig på Vestlandet. Hoveddelen av fiskemåkebestanden hekker langs kysten, men
arten finnes også hekkende i bebygde områder og i innlandet. For kystbestanden av fiskemåke har det i den siste 30årsperioden vært en omfattende nedgang i områder sør for Stadt, mens bestanden ser ut til å ha vært mer stabil i
nordligere områder. I Hadsel er arten relativt vanlig og man kan observere den hver dag. Vi finner den både i tettstedene
og utenfor. Arten benytter kartleggingsområdet til matsøk.
Antall registreringer i kartleggingsområdet pr. mars 2020:
6 stk. rett sør for planområdet. Ellers spredt rundt Stokmarknes.
Verdi:
Verdien settes i.h.h.t metodikken til Noe verdi.
Påvirkning:
Påvirkningsgraden settes i.h.h.t. metodikken til
Påvirkningsgraden settes til Ubetydelig endring som
betyr noe miljøskade for delområdet.
Konklusjon:
Verdi = Noe verdi
Påvirkning = Ubetydelig endring

Foto: Tycho Anker-Nilssen/ NINA

Artsregistreringer i Artsdatabanken:

3.3.4 Ærfugl
Ærfuglen (IUCN=NT) er klassifisert av staten å ha Stor forvaltningsinteresse. Ærfuglen er den største av våre andearter.
Den er vanlig langs hele kysten både sommer og vinter. I Nord-Norge regnes den ofte som «husfugl». I hekketiden er det
avgjørende at ærfuglen finner trygge hekkeplasser fri for landrovdyr og den hekker derfor oftest øyer og holmer. Siden
ungene finner mat i strandsonen, foretrekker ærfuglen grunne skjærgårdsområder i hekketiden. Reiret plasseres som regel
nær sjøen, men i områder med mink kan den hekke lenger inne på land. Den skjuler gjerne reiret i høy vegetasjon som
lyng og einerbusker, men kan også ligge helt åpent. Ærfuglen er utpreget sosial og kan hekke i store kolonier. Ikke sjelden
hekker den sammen med måker og gjess. Ærfuglen finner maten på bunn i relativt grunne områder, helt fra fjæresteinene
til åpen sjø. Den henter vanligvis sin næring på dyp inntil 10 meter, men den kan dykke helt ned til 40 m. Næringen er ulike
virvelløse dyr som lever på sjøbunnen. Mest vanlig er muslinger, snegler, krepsdyr og pigghuder. Ærfuglen er spesielt glad
i blåskjell. I kartleggingsområdet er det observert ærfugl og de sees som ofte i mindre og større flokker. Observasjonen er
ikke registrert i Artsdatabanken.
Antall registreringer i kartleggingsområdet pr. mars 2020:
1 stk. ved Bukkholmgrunnen, en observasjon som ikke ført i Artsdatabanken.
Verdi:
Verdien settes i.h.h.t metodikken til Noe verdi.
Påvirkning:
Ved utbygging vil matsøkområdet i planområdet
bli borte. Økt aktivitet kan fordrive arten delvis,
men det er overveiende sannsynlig at den
fremdeles vil være i området. Påvirkningsgraden
settes i.h.h.t metodikken til Noe forringet som
betyr betydelig miljøskade for delområdet

Foto: Sebastien Deschamps/ Norsk polarinstitutt

Konklusjon:
Verdi = Noe verdi
Påvirkning = Noe forringet
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Artsregistreringer i Artsdatabanken:

3.3.5 Gulnebblom
Gulnebblomen (IUCN=NT) er klassifisert av staten å ha Stor forvaltningsinteresse. I Norge hekker fuglen langs kysten
fra svenskegrensen til øst-Finnmark. Arten er hos oss i hekketiden hovedsakelig knyttet til saltvann hvor den hekker på
holmer og øyer, men den kan også hekke i næringsrike innsjøer i lavlandet. Den spiser fisk, krepsdyr, muslinger, og noe
vegetabilsk føde. Arten er registrert spredt og fåtallig i Hadsel.
Antall registreringer i kartleggingsområdet pr. mars 2020:
1 stk. ved Bukkholmgrunnen. Ingen i planområdet.
Verdi:
Verdien settes i.h.h.t metodikken til Noe verdi.
Påvirkning:
Påvirkningsgraden settes i.h.h.t. metodikken til
Ingen/Ubetydelig endring som betyr Ubetydelig
miljøskade for delområdet.
Konklusjon:
Verdi = Noe verdi
Påvirkning = Ingen/ubetydelig

Foto: Jan Ove Gjershaug/ Artsdatabanken

Artsregistreringer i Artsdatabanken:

3.3.6 Havelle
Havellen (IUCN=NT) er klassifisert av staten å ha Stor forvaltningsinteresse. Norges minste dykkand. Hekker i
høyfjellet i Sør-Norge og ut til kysten fra Brønnøysund og nordover. Arten er i hekketiden knyttet til ferskvannsdammer
og småvann særlig i den lavalpine regionen og hekker høyere til fjells enn andre ender. Om vinteren er havelle en typisk
havfugl som forekommer langs isfrie kyster i arktiske strøk, sør til Danmark. Norske og svenske hekkefugler overvintrer
sannsynligvis langs norskekysten. Det antas at den norske hekkebestanden er like under 10 000 individ og at det har
vært en liten bestandsnedgang i Norge siste 12 år. Føde: Bløtdyr, krepsdyr, og vanninnsekter. I Hadsel er det spredte
registreringer av arten.
Antall registreringer i kartleggingsområdet pr. mars 2020:
Spredte registreringer rundt Børøya.
Verdi:
Verdien settes i.h.h.t metodikken til Noe verdi.
Påvirkning:
Påvirkningsgraden settes i.h.h.t. metodikken til
Ingen/Ubetydelig endring som betyr Ubetydelig
miljøskade for delområdet.
Konklusjon:
Verdi = Noe verdi
Påvirkning = Ingen/ubetydelig
Foto: Geir Systad/ Artsdatabanken
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3.4 Samlet vurdering av verdi
Det blir feil å sette en oppsummerende gjennomsnittsverdi. Da faller de mest kritiske artene utenfor. Derfor settes den
høyeste verdien som er angitt i de foregående fuglevurderingene. Denne verdien er Stor.

3.5 Samlet vurdering av påvirkning
Det blir feil å sette en oppsummerende gjennomsnitts påvirkningsgrad. Da faller de mest kritiske artene utenfor. Derfor
settes den høyeste påvirkningsgraden som er angitt i de foregående fuglevurderingene. Denne er angitt til Noe forringet.

4 Oppsummering
Jf. pkt. 4.4: Samlet vurderes verdien for fugler til Stor. Jf. pkt. 4.5, påvirkningsgraden er vurdert til Noe forringet for fuglelivet. Dette
gir følgende utslag på konsekvensvifta (jf. V712 s. 119):

Konklusjon: Konsekvensgraden er 1 minus (-), som gir noe miljøskade for delområdet.
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5 Forslag til avbøtende tiltak
I alle tilfeller vil det beste være å ikke ta i bruk uberørt natur sett utfra hensynet til naturmangfoldet. Dette er det mest
formålstjenlige «tiltaket» og vil også gjelde her. Imidlertid er her vedtatt å gå sette i gang med en utbygging, og det er da
avbøtende tiltak kan bidra til å begrense naturskaden i størst mulig grad.
I dette kapittelet har vi tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sin rapport 502 – «Tiltak for å redusere vegers påvirkning på
dyrelivet»18 da elementer i denne analogt kan benyttes også i vårt tilfelle.

Støybegrensende tiltak
Den faktoren som påvirker fugler aller mest er støy. Fuglene påvirkes både i form av stress, og i form av maskering av sang hos
sangfugler. Effekten av støy over lang tid kan være at fuglearter som lettere tilpasser seg trafikkstøyen vil dominere, og
artssammensetningen endrer seg.
Tiltak:
Ingen.
Konkret vurdering og anbefaling:
Fuglelivet som er der i dag synes å ha tilpasset seg støyen i området i stor grad. Nytt tiltak vil medføre noe økt
menneskelig aktivitet og dermed mer støy. Støyskjermer ansees å ikke ha noen effekt.

Finne/restaurere nytt habitat
I første omgang er dette et ineffektivt tiltak da det kan ta år å etablere et nytt habitat som fuglene etter hvert vil bruke. På sikt kan
det ha noe for seg.
Konkret vurdering og anbefaling:
Fuglene vil bil fordrevet fra planområdet, sannsynligvis vestover inn mot Tømmervika eller i/utenfor Stokmarknes
sentrum. Nytt habitat synes ikke aktuelt

Forurensingsreduserende tiltak
Utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre giftige forbindelser gjør at luften og områdene rundt vegen og aktivitetsområdene vil
være mindre attraktive for dyrelivet, inkludert fugler. Lysforurensing, blant annet fra gatelys, kan føre til at fugler blir desorienterte,
noe som kan øke risikoen for at de blir påkjørt. Kunstig lys kan også forstyrre fuglenes parringsmønster eller sangmønster, og
tiltrekke seg migrerende fugler.
Konkret vurdering og anbefaling:
Tiltaket medfører økt lysforurensing, men vil ikke påvirke parring- og hekketiden da vi har det lyst i nord i denne tiden.
Ingen tiltak foreslås da det vil være forholdsmessig dyrt.

Konklusjon
Det beste tiltaket for fuglene vil være å ikke bygge ut området. Da det allerede er bestemt i kommuneplanens arealdel at
kommunen skal utbygge Nordnes H1 (planområdet) vil det, etter en samlet vurdering ikke være noen effektive avbøtende
tiltak.

18
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6 Overordnede føringer
Rettsregler
Disse rettsreglene må følges:
•
Plan- og bygningsloven (pbl.):
o
Jf. bærekraft-prinsippet i § 1-1 første ledd19 (sitat): Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet
og framtidige generasjoner
o
Jf. 100-metersregelen i § 1-8 første ledd (sitat): I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.Jf.
•
Naturmangfoldloven (nml.):
o
Jf. § 1 (sitat): Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
o
Jf. § 3 definisjoner
o
Jf. § 5 (sitat): 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.
o
Jf. § 7 (sitat): Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når
et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av
beslutningen.
o
Jf. § 8 (sitat): Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap
om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal
videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder
slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
o
Jf. § 9, føre-var prinsippet (sitat): Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.
o
Jf. § 10 (sitat): En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for.
o
Jf. § 11 (sitat): Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
o
Jf. § 12 (sitat): For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
•
Forskrift om konsekvensutredning20: Tiltaket er KU-pliktig og denne utredninger er en del av konsekvensutredningen. Mer om KU-plikten i
planbeskrivelsen.

Nasjonale forventninger
Jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 201921:
Jf. s.19:
•
Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder,
overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til.
•
Regjeringen forventer at Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs vassdrag i et
helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Regionale føringer
Jf. Fylkesplan for Nordland 2013–2025.
•
Jf. kap. 8.1 (sitat): Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen.
Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner.
•
Jf. kap. 8.3 (sitat): Strategi: Ressursgrunnlaget i Nordland skal benyttes og forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at naturog kulturmiljø, kulturminner, landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner.
•
Jf. kap. 8.3 Arealpolitiske retningslinjer bokstav b) (sitat): Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes.
Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.
•
Jf. kap. 8.5 Strategi (sitat): I kystsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering, der land og sjø ses i sammenheng.

Lokale føringer
Jf. kommuneplanens samfunnsdel 2007-2017.
•
Jf. kap. 2.4.3 (sitat) Økologisk bærekraft - opprettholde naturens livskraft og økosystemer over tid.
•
Jf. kap. 2.4.3 Retningslinje, (sitat): Både natur og innbyggere vil ha nytte av at hensynet til miljøet fortsatt vil være et vesentlig mål for
kommunens utmarksforvaltning.

19
20
21

Se Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_1-1#KAPITTEL_1-1
Se Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=Forskrift om konsekvensutredning
Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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