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1 FORORD
Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å prosjektere
ny veg og jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16 og
Vossebanen, Arna-Stanghelle». Det skal utarbeides en felles, statlig reguleringsplan
for veg og bane med tilhørende konsekvensutredning for den ca. 30 km lange
strekningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet.

Strekingen er en svært viktig forbindelse lokalt og nasjonalt. Bakgrunnen for
prosjektet er den store trafikkmengden kombinert med at strekningen er svært
utsatt for skred og har mange ulykker. Dagens vegtunneler tilfredsstiller heller ikke
EUs direktiv om tunneler. For jernbanen, vil utbyggingen også gi økt kapasitet og
redusert reisetid.

Ny, dobbeltsporet jernbane består av tre tunneler på ca. 8-10 km med korte
dagsoner på Trengereid og Vaksdal. Prosjektet omfatter også bygging av to nye
stasjoner ved Vaksdal og Stanghelle. Nord for Stanghelle skal ny bane kobles på
dagens jernbanetrasé og nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon. På hele
strekningen skal det etableres sikringsanlegg av typen ERTMS. Ny E16 består av tre
tunneler på ca. 9-10 km med korte dagsoner på Trengereid og Vaksdal. Tunnelen
mellom Arna og Trengereid skal bygges med to tunnelløp. De to andre tunnelene,
bygges som ett tunnelløp med tovegstrafikk.  Kryssløsninger i fjell benyttes for
avgreining til Vaksdal og Trengereid. Vegtraséen kobles sammen med eksisterende
veg på Helle. Det skal i hovedsak etableres et felles rømningssystem mellom veg og
bane. Lengst vest på strekningen, mellom Trengereid og Arna, der veg og bane
planlegges med betydelig avstand fra hverandre, vil banens rømningsopplegg gå ut
i dagen eller til andre, eksisterende tunneler.

Denne rapporten beskriver funnene fra kartlegging av marint biologisk mangfold i
Kvernhusvika der det tidligere (tidlig 1980-tallet) har blitt deponert steinmasser i
sjøen (Figur 1).
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Figur 1. Flyfoto av Kvernhusvika i 1980. Steinfylling ut i sjøen er synlig midt i bildet (markert med rødt
omriss). Bildet er hentet fra Norgeibilder.no.

2 INNLEDNING
Prosjektet «E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle» vil generere store mengder
overskuddsmasser fra tunnelene, totalt sett i overkant av 10 mill. m3 med stein på
hele strekningen Arna-Stanghelle/Helle. Det er en stor utfordring å finne god
samfunnsmessig utnyttelse av disse massene eller gode steder for deponering. Hvis
det viser seg umulig å nyttiggjøre seg av massene, er det som en reserveløsning
planlagt å deponere en del av overskuddsmassene i Sørfjorden. I all hovedsak er det
planlagt deponering fra midlertidige kaianlegg, uten vinning av land (Figur 2). Syv
områder er utredet for mulig mottak av overskuddsmasser. Disse er Fossmark,
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Gamle Fossen, Linnebakkane, Svabakken, Boge, Langhelleneset og Romslo (Figur 2).
Det er ikke behov for å benytte alle de syv lokalitetene for deponering. Det vil trolig
kun være behov for tre tverrslag til sjø med tilhørende sjødeponier, ett for hver
tunnelstrekning (hhv. Helle – Vaksdal, Vaksdal – Trengereid og Trengereid – Arna).
De midlertidige kaianleggene kan også benyttes til massetransport bort fra anlegget
på båt eller lekter.

Rambøll Sweco ANS har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane NOR tidligere
gjennomført en kartlegging av marint biologisk mangfold og sjøbunn på disse syv
områdene i Sørfjorden (RambøllSweco, 2020). Undersøkelsene har inngått som en
del av grunnlaget for konsekvensutredningen som er blitt gjennomført i forbindelse
med de planlagte tiltakene.

Denne rapporten benytter samme metodikk som tidligere ROV-undersøkelser av de
mulige deponiområdene i sjø (RambøllSweco, 2020), men hensikten er å kartlegge
utbredelse av et eldre deponiområde i sjø i Kvernhusvika (Figur 2), samt vurdere i
hvilken grad det marine biologiske mangfoldet på stedet har rekolonisert det
tidligere deponiområdet. Rapporten inneholder en presentasjon av funn fra tre ulike
ROV-linjer kjørt i Kvernhusvika 9. februar 2021. Det marine biologiske mangfoldet
er vurdert gjennom analyse av ROV-videoene, samt databasesøk og gjennomgang
av tidligere utredninger i prosjektet. Resultatene vil videre brukes som grunnlag for
en vurdering av marint biologisk mangfold i Kvernhusvika, samt
rekoloniseringsgraden av tidligere deponering av masser. Det vil også gjøres en
overordnet vurdering av i hvilken grad funnene fra Kvernhusvika vil være
sammenlignbare med hva som kan forventes (mht. rekolonisering og øvrig
marinbiologisk respons) ved deponering på de allerede undersøkte alternative
deponeringslokalitetene i øvrige deler av Sørfjorden.
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Figur 2. Kvernhusvika er markert i lys blå sirkel. Potensielle deponiområder for masser i Sørfjorden er
markert i rosa. Fra nord til sør: Fossmark, Linnebakkane, Gamle Fossen, Svabakken, Boge,
Langhelleneset og Romslo.

Fjordsystemet
En oppsummerende beskrivelse av fjordsystemet er blitt gitt av Rådgivende biologer
(2017a). En forkortet beskrivelse er gitt nedenfor.

Fjordsystemet rundt Osterøy består av Sørfjorden på vest- og sørsiden, Veafjorden
på østsiden og Osterfjorden på nordsiden av Osterøy. Det er flere områder i
fjordene med mer enn 500 meters dyp, avgrenset av grunnere terskler. Det
grunneste partiet rundt Osterøy er i Kallestadsundet ved Stamneshella med dyp på
omtrent 20 m (Figur 3). Fra Kallestadsundet øker dypet i Sørfjorden til vel 350
meters dyp på høyde med Vaksdal. På høyde med Ulvsnesøy, er dybden vel 330
meter før dypet øker nedover til et lokalt dypområde ved Bruvik på 425 m dyp. Like
før Skaftå er det en dyp terskel på vel 270 meters dyp, og herfra ligger dybden på
300 – 350 meter ut til Trengereid. Videre mot vest blir det gradvis grunnere til en ny
dyp terskel på ca. 190 meter ved Osterøybrua. Det er vel 200 meter dypt nord til
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Garnes før det blir grunnere opp til en ny dypterskel på vel 170 meters dyp på
høyde med Votlo. Herfra og videre nordover blir det gradvis dypere til 500 meters
dyp i overgangen til Osterfjorden og Salhusfjorden ved Hordvikneset. På grunn av
den «kuperte» bunntopografien, er sirkulasjonen i dypvannet noe begrenset i
området. Fjordsystemet er nærmere beskrevet av Rådgivende biologer (2017b).

Figur 3. Forenklet dybdekart over Sørfjorden og Veafjorden (blått) og Osterfjorden. Tall angir
bassengdyp og tall markert i rødt angir fjordterskler mellom forskjellige basseng i fjordsystemene.
Figuren er hentet fra (Rådgivende biologer, 2017a).
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3 METODE
I denne rapporten er det marinbiologiske mangfoldet ved Kvernhusvika i Sørfjorden
undersøkt og vurdert.

Innhenting av informasjon har blitt gjort med to forskjellige metoder:

1. Innhenting av informasjon fra offentlige databaser (Artsdatabanken,
Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet) og gjennomgang av tidligere
tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2016 (Rådgivende biologer, 2017a).
Metodebeskrivelse finnes i kapittel 3.1.

2. ROV-undersøkelse i Kvernhusvika gjennomført i februar 2021.
Metodebeskrivelse finnes i kapittel 3.2.

Hovedformålet med undersøkelsene var å kartlegge spesielle naturtyper og
nøkkelområder for spesielle arter og bestander i deponiområdene, samt undersøke
utbredelse og rekolonisering av tidligere deponiområde for steinmasser i sjø ved
Kvernhusvika.

Kartlegging av de ulike lokalitetene i denne undersøkelsen ble gjort med
utgangspunkt i metodene beskrevet i Standarden «NS-En 16260:2012
Vannundersøkelse – Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og/eller tauete
observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata». I standarden skilles det mellom
pilotundersøkelser (lite omfattende) og kartleggingsundersøkelser (svært
omfattende). I denne undersøkelsen har vi benyttet en metode som kan anses som
en noe forenklet kartleggingsundersøkelse, evt. en utvidet pilotundersøkelse, iht.
NS-En 16260:2012. Metoden er beskrevet nærmere i kapittel 3.2.

I denne utredningen, er det marine naturmangfoldet kartlagt og vurdert på
lokalitets- og artsnivå for henholdsvis naturtyper i saltvann og artsforekomster.
Naturtyper i saltvann vurderes etter DN-håndbok 19 (2007) og i forhold til
oversikten over rødlistede naturtyper (Artsdatabanken, 2020d). Det er rettet særlig
fokus mot verdifulle naturtyper angitt i DN-håndbok 19 (2007). Disse er listet opp i
Tabell 1, mens øvrige marine naturtyper i Norge er listet opp i Tabell 2. Beskrivelsen
av rødlistearter følger Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021b).
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Tabell 1. Liste over spesielle marine naturtyper og nøkkelområder for spesielle arter og bestander iht.
DN-håndbok 19 (2007).

Spesielle naturtyper
Nøkkelområder for spesielle arter og

bestander
Større tareskogforekomster Østersforekomster
Spesielt dype fjordområder Større kamskjellforekomster

Poller Gyteområder for fisk
Sterke tidevannsstrømmer

Fjord med naturlig lavt oksygeninnhold i
bunnvannet

Litoralbasseng
Israndavsetninger

Bløtbunnsområder i strandsonen
Korallforekomster

Løstliggende kalkalger
Ålegrasenger og andre undervannsenger

Skjellsandforekomster
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Tabell 2. Liste over relevante marine naturtyper angitt i rødliste for naturtyper (Artsdatabanken,
2020d).

Naturtype Tema Rødlistekategori
Bambuskorallskogbunn Marint dypvann EN - Sterkt truet
Eksponert blåskjellbunn Marint gruntvann VU - Sårbar
Grisehalekorallskogbunn Marint dypvann EN - Sterkt truet
H1 - Havvannmasser Marint dypvann LC - Intakt
H2 - Vannmasser i fjorder, poller og litoralbasseng Marint gruntvann LC - Intakt
H3 - Dypvann i poller og fjorder Marint dypvann LC - Intakt
Hardbunnskorallskog Marint dypvann NT - Nær truet
M1 - Grunn marin fastbunn Marint gruntvann LC - Intakt
M10 - Marin grotte og overheng Marint gruntvann LC - Intakt
M11 - Kaldt gassoppkomme Marint dypvann LC - Intakt
M12 - Varm havkilde Marint dypvann LC - Intakt
M13 - Oksygenfattig marin sedimentbunn Marint gruntvann LC - Intakt
M2 - Dyp marin fastbunn Marint dypvann LC - Intakt
M3 - Hardbunnsfjære Marint gruntvann LC - Intakt
M4 - Grunn marin sedimentbunn Marint gruntvann LC - Intakt
M5 - Dyp marin sedimentbunn Marint dypvann LC - Intakt
M6 - Korallrev Marint dypvann NT - Nær truet
M7 - Marin undervannseng Marint gruntvann LC - Intakt
Ruglbunn Marint gruntvann DD - Datamangel
Sørlig sukkertareskog Marint gruntvann EN - Sterkt truet

Kartlagte marine arter og naturtyper
For å kartlegge allerede registrerte marine arter og naturtyper ble offentlige
tilgjengelige databaser undersøkt. Det ble gjort søk for områdene rundt
Kvernhusvika i Sørfjorden.

Følgende databaser har blitt undersøkt:

· Fiskeridirektoratets database Yggdrasil (Fiskeridirektoratet, 2021)
· Miljødirektoratets database Naturbase (Miljødirektoratet, 2021a)
· Artsdatabankens Artskart (Artsdatabanken, 2021a)

Fiskeridirektoratets database Yggdrasil ble benyttet for å identifisere kartlagte
gytefelt, marine naturtyper, områder med spesifikke forvaltningsbestemmelser,

https://artsdatabanken.no/rln/2018/11/bambuskorallskogbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/14/eksponert_blaaskjellbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/311/grisehalekorallskogbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/7/havvannmasser?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/328/vannmasser_i_fjorder__poller_og_litoralbasseng?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/9/dyvann_i_poller_og_fjorder?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/310/hardbunnskorallskog?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/15/grunn_marin_fastbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/21/marin_grotte_og_overheng?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/4/kaldt_gassoppkomme?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/5/varm_havkilde?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/6/oksygenfattig_marin_sedimentbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/12/dyp_marin_fastbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/16/hardbunnsfjaere?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/17/grunn_marin_sedimentbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/2/dyp_marin_sedimentbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/3/korallrev?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/18/marin_undervannseng?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/326/ruglbunn?mode=headless
https://artsdatabanken.no/rln/2018/342/soerlig_sukkertareskog?mode=headless
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fiskeriområder, låssettingsplasser og akvakulturanlegg. Miljødirektoratets database
Naturbase ble benyttet for å identifisere marine naturtyper. Artsdatabankens
database Artskart ble benyttet for å kartlegge fisk, krepsdyr, marine pattedyr,
pigghuder og eventuelt rødlistede marine arter av andre artsgrupper registrert i
området. Området som inngår i søket, er illustrert i Figur 4.

Dataene ble, sammen med resultatene fra ROV-undersøkelsen gjennomført i februar
2021, benyttet til å vurdere det marinbiologiske mangfoldet i området, samt i
hvilken grad sjøbunnen er rekolonisert i etterkant av deponering av steinmasser på
tidlig 1980-tallet.

Figur 4. Utsnitt av polygoner i Artskart (Artsdatabanken, 2021a) der det ble innhentet data om
kartlagte marine arter.
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ROV-kartlegging i deponiområdene
Det ble gjennomført feltarbeid i Kvernhusvika i Sørfjorden 9. februar 2021.
Metodikken er basert på standarden «NS-En 16260:2012 Vannundersøkelse –
Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og/eller tauete observasjonsfarkoster
for innsamling av miljødata». ROV-undersøkelsen ble gjennomført med båt fra ROV
AS. ROV AS stilte også med styrmann og ROV-pilot, mens en marinbiolog fra
Rambøll deltok via live-stream. Filming ble gjort med en ROV (Argus Mini 3KW) med
600 m dybdebegrensning, 850 m kabel og 1080 p HD kamera. Videofilmene er i
farge og inneholder informasjon om dato, tid, posisjon, dybde og peiling.
Informasjon om båt og utstyr er gitt i Vedlegg 1.

Det ble gjennomført tre ROV-transekter fra ca. 500 m fra land (ved dypeste
sjøbunnsplatå i området) og til strandkanten. Dette for å kartlegge hele
dybdeintervallet som kan ha blitt påvirket av tidligere deponering i det aktuelle
området, fra de dypeste områdene til de grunneste områdene (strandsonen) i
Kvernhusvika. ROV-transektene startet på ca. 300 m dyp.

ROV-transektene er markert i Figur 5, og relevant informasjon om tid, dyp og
koordinater for transektene er angitt i Tabell 3.

Under ROV-filmingen noterte Rambølls marinbiolog observasjoner underveis i
feltarbeidet. Etter at feltarbeidet var gjennomført, ble ROV-videoene undersøkt en
gang til. Ved gjennomgang av ROV-videoene ble observerte organismer identifisert
så godt det lot seg gjøre (se kapittel 3.2.1. nedenfor). Det ble notert tid, dyp og
substrat for de ulike observasjonene. Observasjoner fra feltarbeidet og
gjennomgang av videoene etter feltarbeidet ble benyttet for å vurdere det
marinbiologiske mangfoldet i Kvernhusvika.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Kartlegging av marint biologisk
mangfold i Kvernhusvika i

Sørfjorden

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

Side 14 av 36
UAS-01-Q-00030

01B
05.05.2021

E16 og Vossebanen

3.2.1 Usikkerhet ved ROV-undersøkelser
Det er alltid noe usikkerhet knyttet til observasjon av enkelte arter på video. Dette er
fordi noen arter kun kan skilles dersom du har fysiske eksemplarer som kan
undersøkes, f.eks. svamper og sjøanemoner. Videre var det en del organismer som
kun var synlige i ytterkant av bildet, svømte raskt forbi kamera eller var delvis
nedgravd. Noen ganger var også bildet for uklart til at en med sikkerhet kan anslå
hvilken art som ble observert. Det kan derfor ikke utelukkes at noen organismer
som var til stede ikke er registrert gjennom undersøkelsen. I denne rapporten har vi
imidlertid, i tillegg til ROV-undersøkelsen gjennomført i februar 2021, benyttet
informasjon fra tidligere ROV-undersøkelse i tilgrensende områder i 2016
(Rådgivende biologer, 2017a; RambøllSweco, 2020) og flere databaser (se kapittel
3.1 ovenfor) for å supplere våre funn i verdivurderingen for de enkelte
deponiområdene. Det er derfor et relativt omfattende materiale fra flere forskjellige
faginstanser som ligger til grunn for vurderingene i denne rapporten, og det er liten
grunn til å tro at viktig informasjon om det marinbiologiske mangfoldet er oversett.
Vi bemerker i denne sammenheng at bunnlevende organismer i bløtbunn
(bløtbunnsfauna) ikke er undersøkt i Kvernhusvika.

Omfanget av ROV-transekter var for lite til å gjøre en fullstendig kartlegging av
marine naturtypers utbredelse og tilstand i området, men vi registrerte relevante
naturtyper (Tabell 1 og Tabell 2) som ble observert.
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Figur 5. Kart over planlagte ROV-linjer (blå rette streker) og faktiske kjørte ROV-linjer (oransje streker).
ROV-linjene ble kjørt fra posisjon midt-fjords og mot land. Angitt nummer for hver linje indikerer
ROV-linje-nummeret. Utropstegn i gule firkanter indikerer startposisjon, rødt flagg indikerer
sluttposisjon.

Tabell 3. Informasjon om de gjennomførte ROV-transektene. Transektnummer, dato, tid (start/slutt),
dybde (start/slutt) og koordinater (start/slutt) er angitt.

Start Slutt

Område
ROV-

linjenr. Dato Tid
Dyp
(m)

Koordinater
(ETRS 89 DD MM.MMM) Tid

Dyp
(m)

Koordinater
(ETRS 89 DD MM.MMM)

Kvernhusvika
1 9. feb. 21 12:25 313 60 26.024 5 35.726 13:46 1 60 25.726 5 35.831
2 9. feb. 21 14:28 305 60 25.995 5 35.609 15:27 0 60 25.66 5 35.608
3 9. feb.21 15:52 309 60 26.007 5 35.528 16:39 0 60 25.691 5 35.395



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Kartlegging av marint biologisk
mangfold i Kvernhusvika i

Sørfjorden

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

Side 16 av 36
UAS-01-Q-00030

01B
05.05.2021

E16 og Vossebanen

4 RESULTATER

Tidligere kartlagte naturverdier
Fiskeridirektoratet, Artsdatabanken og Miljødirektoratets databaser ble gjennomgått
for å identifisere allerede kartlagte naturverdier i nærheten av Kvernhusvika i
Sørfjorden. I kapitlene nedenfor beskriver vi funnene fra databasesøkene.

4.1.1 Vannforekomst
Kvernhusvika ligger i vannforekomsten Sørfjorden (vannforekomst ID 0261020100-
2-C). Vannforekomsten strekker seg fra Osterfjorden til Vaksdal (Figur 6), og er
klassifisert med moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand (Vann-nett,
2021).

Figur 6. Kart over vannforekomsten Sørfjorden (vannforekomst ID 0261020100-2-C) markert med blå
linje. Kvernhusvika er markert med lys blå sirkel. Kartet er hentet fra Vann-nett (2021).
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4.1.2 Nasjonal laksefjord
Fjordene rundt Osterøy (inklusive Veafjorden og innerste del av Sørfjorden (ved
skillet mellom Sørfjorden og Veafjorden)) er klassifisert som en nasjonal laksefjord.

Ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder ble vedtatt av
Stortinget våren 2007, for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig
beskyttelse. Laksen i disse elvene og fjordene skal forvaltes slik at naturens
mangfold og produktivitet bevares, og faktorer som truer laksen skal identifiseres
og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på
laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller
oppheves gjennom tiltak (Miljøstatus, 2020b).

Kvernhusvika ligger utenfor området klassifisert som nasjonal laksefjord (Figur 7),
men kan være av en viss verdi for vandrende laksefisk.

Figur 7. Kart over Sørfjorden, Veafjorden og Osterfjorden. De grønnskraverte områdene indikerer de
delene av Sørfjorden, Veafjorden og Osterfjorden som er klassifisert som nasjonal laksefjord.
Kvernhusvika er markert med en blå sirkel i nederste del av kartet. Kartet er hentet fra
Fiskeridirektoratets database Yggdrasil (Fiskeridirektoratet, 2021).
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4.1.3 Marine naturtyper
Miljødirektoratets database Naturbase (Miljødirektoratet, 2021a) ble undersøkt 15.
februar 2021 for å innhente informasjon om eventuelle verneområder og marine
naturtyper ved Kvernhusvika i Sørfjorden. Det er ikke registrert noen verneområder
eller marine naturtyper ved Kvernhusvika (Miljødirektoratet, 2021a).

4.1.4 Korallrev
Det er ikke registrert korallrev i nærheten av Kvernhusvika. Det nærmeste registrerte
korallrevet med Lophelia pertusa ble registrert 1. januar 1998 (Fiskeridirektoratet,
2021) på en lokalitet i Veafjorden nord ved Stamneshella der fjorden snevrer inn
(Figur 8). Lokaliteten er markert i Figur 8. Avstanden tilsvarer ca. 24,5 km i luftlinje
fra Kvernhusvika. Det er også registrert et korallrev i Radfjorden, nordvest for
innløpet til Sørfjorden (Fiskeridirektoratet, 2021). Dette ligger ca. 25 km i luftlinje
fra Kvernhusvika.

Figur 8. Kart over Sørfjorden, Veafjorden og Osterfjorden hentet fra Fiskeridirektoratets database
Yggdrasil (Fiskeridirektoratet, 2021). Lokalitet for registrert korallrev med Lophelia pertusa ved
Stamneshella (nord i Veafjorden) og i Radfjorden er markert i oransje sirkel, mens Kvernhusvika er
markert i blå sirkel.
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4.1.5 Gytefelt
Figur 9 er et utsnitt av Fiskeridirektoratets database Yggdrasil (Fiskeridirektoratet,
2021) som illustrerer kartlagte i Sørfjorden. I Sørfjorden og sørligste delene av
Veafjorden er det registrert et regionalt viktig (B-verdi) gytefelt for torsk. Dette
gytefeltet omfatter også Kvernhusvika.

Figur 9. Kart over Sørfjorden hentet fra Fiskeridirektoratets database Yggdrasil (Fiskeridirektoratet,
2021). Gråskravert område indikerer gytefelt for torsk. Kvernhusvika er markert i blå sirkel.

4.1.6 Fiskeri og havbruk
Rådgivende biologer (2017a) presenterte informasjon om fiskeri og havbruk i
Sørfjorden. Vi gjorde imidlertid et nytt søk knyttet til akvakultur og matfiskanlegg i
området i Fiskeridirektoratets kartdatabase Yggdrasil (Fiskeridirektoratet, 2021),
men det ble ikke funnet noe nevneverdig ny informasjon sammenlignet med det
som er nevnt i Rådgivende biologers rapport. Det er to matfiskanlegg i nærheten av
Kvernhusvika. Dette er matfiskanleggene ved Blom (lok.nr. 12156) og Skaftå (lok.nr.
18898) (Figur 10), som ligger hhv. omlag 2 km og 3,5 km fra Kvernhusvika
(Fiskeridirektoratet, 2021).



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Kartlegging av marint biologisk
mangfold i Kvernhusvika i

Sørfjorden

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

Side 20 av 36
UAS-01-Q-00030

01B
05.05.2021

E16 og Vossebanen

Figur 10. Matfiskanlegg (ved Blom og Skaftå) i nærliggende områder av Kvernhusvika (markert i blått).
Kart hentet fra Yggdrasil (Fiskeridirektoratet, 2021).
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4.1.7 Registrerte marine arter
I forbindelse med denne undersøkelsen har vi gått gjennom Artsdatabankens
database Artskart (Artsdatabanken, 2021a), Rådgivende biologers undersøkelse fra
2016 (Rådgivende biologer, 2017a) og Rambølls undersøkelse fra 2020
(RambøllSweco, 2020). Dette har gitt informasjon om marine arter som er registrert
i Kvernhusvika, samt områdene rundt Kvernhusvika (lokaliteten Romslo - tidligere
undersøkt av Rådgivende biologer (2017a) og Rambøll (2020)), etter 1990. Funnene
beskrives i delkapitlene nedenfor, og supplerer funnene fra ROV-undersøkelsen fra
februar 2021 (kapittel 4.2). Sjøfugl er ikke inkludert i denne undersøkelsen.

4.1.7.1 Fisk
Kartlagte arter av fisk er presentert i Tabell 4. Det er registrert 15 arter av fisk i
området rundt Kvernhusvika tidligere. Av disse er det én art av bruskfisk (havmus)
og flyndrefisk (lomre), samt fem arter av torskefisk (brosme, torsk, lyr, sypike og
øyepål). Det er for øvrig åtte andre arter av fisk i området, inklusive to leppefiskarter
(brungylt og rødnebb/blåstål). Alle artene er kategorisert som livskraftig (LC) i norsk
rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021b).

Tabell 4. Kartlagte arter av fisk i Kvernhusvika og nærliggende områder slik det fremkommer i Artskart
(Artsdatabanken, 2021a), supplert med funn fra ROV-undersøkelser gjennomført i 2016 (Rådgivende
biologer, 2017a) og 2020 (RambøllSweco, 2020) i nærliggende område (Romslo). Tabellen angir
gruppe av fisk, vitenskapelige navn, norsk navn og rødlistestatus.

Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus

To
rs

ke
fis

k

Brosme brosme brosme Livskraftig (LC)
Gadus morhua torsk Livskraftig (LC)

Pollachius pollachius lyr Livskraftig (LC)
Trisopterus minutus sypike Livskraftig (LC)
Trisopterus esmarkii øyepål Livskraftig (LC)

Flyndrefisk Microstomus kitt lomre Livskraftig (LC)
Bruskfisk Chimaera monstrosa havmus Livskraftig (LC)

Ø
vr

ig
e

fis
k

Acantholabrus palloni brungylt Livskraftig (LC)
Scomber scombrus makrell Livskraftig (LC)
Sebastes viviparus lusuer Livskraftig (LC)

Pomatoschistus flavescens tangkutling Livskraftig (LC)
Cyclopterus lumpus rognkjeks Livskraftig (LC)

Labrus mixtus rødnebb/blåstål Livskraftig (LC)
Maurolicus muelleri laksesild Livskraftig (LC)
Benthosema glaciale nordlig lysprikkfisk Livskraftig (LC)
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4.1.7.2 Øvrige kartlagte marine arter
Kartlagte marine arter i området er listet opp i Tabell 5. Det er ikke registrert noen
rødlistede arter i området. Alle artene er klassifisert som livskraftig (LC) eller ukjent
i Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021b). Merk at sjøfugl ikke er inkludert i
denne undersøkelsen.

Det fremkommer også av Artskart at det er gjennomført bløtbunnsfauna-
undersøkelser av Rådgivende biologer i de dypere områdene (>200 m dyp) like
utenfor Kvernhusvika i 2016 (Artsdatabanken, 2021a). Artene registrert i disse
bløtbunnsfauna-undersøkelsene er imidlertid ikke inkludert i Tabell 5. Dette er fordi
det er svært mange arter (64 arter) av bl.a. små bløtdyr og leddormer som lever
nedgravd i sedimentene, og hvor ingen av artene er rødlistet (Artsdatabanken,
2021a). I denne undersøkelsen ble det fokusert på arter som er synlig på ROV-
videoer. Bløtbunnsfauna er en del av kvalitetselementet for å vurdere økologisk
tilstand. Den økologiske tilstanden i vannforekomsten er moderat (se kapittel 4.1.1.
ovenfor).
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Tabell 5. Art, slekt eller familie og rødlistevurdering av ulike marine arter (ekskl. fisk) identifisert i
området iht. Artskart (Artsdatabanken, 2021a), Rådgivende biologer (Rådgivende biologer, 2017a) og
Rambøll (RambøllSweco, 2020). Merk at organismer (bl.a. små bløtdyr, leddormer, slimormer og
pilormer) identifisert i tidligere bløtbunnsfaunaundersøkelser og registrert i Artskart (ingen rødlistede
arter) ikke er inkludert i tabellen.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Norsk rødliste for arter
Aplysilla sulfurea - Ukjent

Axinella infundibuliformis Traktsvamp Livskraftig (LC)
Paraedwardsia  sp. Sjøanemone (ikke norsk navn) Ikke artsidentifisert
Cerianthus lloydii Sylindersjørose Ukjent

Funiculina quinquangularis Stor piperenser Ukjent
Bolocera tuedinae Muddersjørose Ukjent
Fucus vesiculosus Blæretang Livskraftig (LC)

Hildenbrandia rubra Fjæreblod Livskraftig (LC)
Cruoria sp. Sleipflekk Ikke artsidentifisert

Lithothamnion sp. Kalkalger Ikke artsidentifisert
Ceramium sp. Rekeklo Ikke artsidentifisert

Pelvetia canaliculata Sauetang Livskraftig (LC)
Ascophyllum nodosum Grisetang Livskraftig (LC)

Fucus serratus Sagtang Livskraftig (LC)
Cladophora sericea Silkegrønndusk Livskraftig (LC)

Cladophora rupestris Vanlig grønndusk Livskraftig (LC)
Stichastrella rosea Finpigget sjøstjerne Livskraftig (LC)

Marthasterias glacialis Piggsjøstjerne Livskraftig (LC)
Ceramaster granularis Sjøkjeks Livskraftig (LC)

Poraniidae Sypute Ukjent
Asterias rubens Vanlig korstroll Livskraftig (LC)

Amphilepis norvegica Langarmet slangestjerne Livskraftig (LC)
Amphiura chiajei Grov mudderslangestjerne Livskraftig (LC)

Mesothuria intestinalis Tarmpølse Livskraftig (LC)
Psolus squamatus Hvit skjellpølse Livskraftig (LC)

Parastichopus tremulus Rødpølse Livskraftig (LC)
Brissopsis lyrifera Lyresjømus Livskraftig (LC)

Gracilechinus elegans Kråkebolle Ukjent
Echinus acutus Langpigget kråkebolle Livskraftig (LC)
Pandalus  sp. Dypvannsreker Livskraftig (LC)
Munida sarsi Muddertrollkreps/langfingerkreps Livskraftig (LC)

Seregestes sp. Glassreke Ikke artsidentifisert
Meganyctiphanes norvegica Norsk storkrill Livskraftig (LC)

Diastyloides serratus - Livskraftig (LC)
Calanoida Hoppekreps Ikke artsidentifisert

Lysianassidae Amphipode Ikke artsidentifisert
Eriopisa elongata Amphipode Livskraftig (LC)

Lithodes maja Trollkrabbe Livskraftig (LC)
Arctica islandica Kuskjell Livskraftig (LC)

Modiolus modiolus Oskjell Livskraftig (LC)
Acesta excavata Stort fileskjell/Bergskjell Livskraftig (LC)

Spirorbis spirorbis Posthornmark Ukjent
Amage auricuka - Livskraftig (LC)

Sabellidae Påfuglmark Ikke artsidentifisert
Pølseormer Bonellia viridis Grønn pølseorm Ukjent

Sekkdyr Ciona intestinalis Tarmsjøpung Livskraftig (LC)
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ROV-undersøkelser
I kapitlene nedenfor, presenteres observasjonene fra ROV-undersøkelsene som ble
gjennomført i Kvernhusvika i Sørfjorden i februar 2021. Det ble gjennomført tre
transekter med ROV-filming i Kvernhusvika fra ca. 500 m fra land (ca. 310 m dyp) til
strandkanten (0-0,5 m dyp).

Det er knyttet noe usikkerhet til noen av artsidentifiseringene der organismene
forsvinner raskt ut av fokus eller bildet, eller at billedkvaliteten er noe uklar. Dette
er også beskrevet i kapittel 3.2.1 ovenfor.

I likhet med undersøkelsene gjennomført i 2020 (RambøllSweco, 2020), har vi
presentert resultatene etter observasjoner i ulike dybdeintervaller; øvre 30 m, 30-
100 m, 100-200 m og dypere enn 200 m.

For arter som ikke tidligere er observert (se Tabell 4 og Tabell 5) eller nevnt, angis
det latinske artsnavnet for den observerte arten. I tillegg er det enkelte arter som
ikke har egne norske artsnavn, men kun et latinsk artsnavn. Er artsidentifikasjonen
usikker er det latinske artsnavnet angitt med «cf.» avslutningsvis.

4.2.1 Observasjon av arter som ikke er kartlagt i området
I denne ROV-undersøkelsen ble det registrert arter som vi ikke er kjent med at er
kartlagt i området tidligere. Dette omfatter kålrabisvamp (Geodia barretti), brisinga
sjøstjerner (orden Brisingida, art er trolig Hymenodiscus coronata eller Brisinga
endecacnemos), kameleonsjøstjerne (Henricia sp.), hågjel (Galeus melastomus),
svarthå (Etmopterus spinax), bergnebb (Ctenolabrus rupestris), sølvtorsk (Gadiculus
argenteus) og lange (Molva molva). Alle disse er enten klassifisert som livskraftig
(LC) eller ikke vurdert i Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021b).

4.2.2 Observasjoner i øvre 30 m
Sjøbunnen i de øvre 30 m besto i all hovedsak av fjell, men i enkelte, flatere
områder var det en del mindre steiner og noe sandbunn mellom steiner (Figur 11).
Følgelig var den dominerende naturtypen i området grunn marin fastbunn (M1). I
den midterste ROV-linjen (ROV-linje 2) ble tydelige spor etter tidligere deponering
av steinmasser observert. I ROV-linje 1 (lengst øst) ble det ikke observert tydelige
spor fra deponering av steinmasser, mens i ROV-linje 3 (lengst vest) ble det
observert en del stein. Disse var imidlertid tidvis ganske avrundete i kantene, noe
som kan tyde på at det ikke var deponerte steinmasser.
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I de øvre meterne (ca. 0-2 m dyp) i strandkanten, var det et belte med blæretang,
grisetang, trådalger (ikke artsidentifisert) og rødalger (trolig bl.a. rekeklo). Det var
også en del skorpedannende rødalger (trolig kalkrødalger (Lithothamnion sp.) og
sleipflekk (Cruoria sp.)) i de øvre 10 m. Det ble ikke observert tydelige forekomster
av løstliggende kalkalger (spesiell naturtype angitt Tabell 1) i denne undersøkelsen.
Det var lite marin vegetasjon utover dette i området.

Det ble registrert en god del kråkeboller (hovedsakelig langpigget kråkebolle, men
også noen individer av Gracilechinus elegans cf.), tunikater (trolig tarmsjøpung) og
sjøstjerner (vanlig korstroll) i de øvre ca. 30 m. Det ble også observert fiskeartene
lyr, sypike, blåstål, rødnebb, bergnebb (Ctenolabrus rupestris), leppefisk, og en del
småfisk mellom ca. 20 og 30 m dyp. Fisk var relativt uvanlig i områder grunnere enn
ca. 20 m.

Figur 11. Bilder fra de øvre 30 m ved Kvernhusvika. a: vegetasjonsbelte like under overflaten (vanlig
mellom ca. 0-2 m) bestående av blæretang, grisetang, rødalger (trolig bl.a. rekeklo) og trådalger. b)
tilsynelatende rester av deponerte steinmasser på ca. 10 m i ROV-linje 2 med skorpedannende
rødalger og langpigget kråkeboller. c) steinbunn bestående av småstein og fjell på ca. 16 m dyp i ROV-
linje 3. d) skråning med fjell på ca. 12 m dyp i ROV-linje 1. Enkelte langpiggete kråkeboller og
tunikater er synlige i bilde.
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4.2.3 Observasjoner i dybdeintervallet 30 m til 100 m
Sjøbunnen i dybdeintervallet 30 m - 100 m besto i all hovedsak av fjell eller steiner
med grovt sediment i enkelte områder Figur 12. Naturtypen dyp marin fastbunn
(M2) ble derfor vurdert som den dominerende i dette området. Det var få tydelige
spor etter deponering av steinmasser i området, men på ca. 50 m i ROV-linje 2 og
ROV-linje 3 ble det observert en del steiner som muligens kan stamme fra
deponering av stein.

I dette dybdeintervallet ble det i likhet med de øvre 30 m registrert en god del
langpiggede kråkeboller. Generelt var det relativt få synlige organismer i
dybdeintervallet. Følgende organismer ble imidlertid observert: Små svamper og en
del påvekstorganismer på fjell og steiner, skorpedannende rødalger,
mudderbunnsjørose, rødpølse, rødnebb, lyr, brungylt, uid. torskefisk, sypike,
sølvtorsk (Gadiculus argenteus) og lange (Molva molva).

For øvrig ble det observert generelt mye døde skjell i området, samt en del
tilsynelatende organisk materiale og avfall. F.eks. ble et relativt stort tre observert
på ca. 50 m dyp i ROV-linje 1.

Figur 12. Bilder fra 30 m – 100 m ved Kvernhusvika. a) brungylt ved noen steiner med litt påvekst i
skråning på ca. 41 m dyp i ROV-linje 2, b) langpiggede kråkeboller på steinbunn på ca. 45 m dyp i
ROV-linje 3, c) lange på bunn bestående av steiner og sand på ca. 79 m dyp i ROV-linje 3, d)



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Kartlegging av marint biologisk
mangfold i Kvernhusvika i

Sørfjorden

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

Side 27 av 36
UAS-01-Q-00030

01B
05.05.2021

E16 og Vossebanen

mudderbunnsjørose på fjell på ca. 84 m dyp i ROV-linje 1. En rødpølse kan skimtes øverst til venstre i
bildet.

4.2.3.1 Observasjoner i dybdeintervallet 100 – 200 m
Mellom 100 m og 200 m var fjellvegg eller steinbunn den dominerende
substrattypen, med enkelte områder med sedimenter (Figur 13). Naturtypen dyp
marin hardbunn (M2) var følgelig den dominerende. I enkelte områder, spesielt i
ROV-linje 1 var det tydelige spor etter tidligere deponering av stein. Dette var fra
noe dypere enn 200 m mot grunnere vann (til ca. 160 m dyp).

Det var varierende grad av påvekst på steiner/fjell, men i enkelte områder (uten tynt
sedimentlag på steiner og fjell) var det en del påvekstorganismer. Spesielt tunikater
var vanlige, men også noe påfuglmark, stort filskjell og børstemark.

Følgende organismer ble registrert mellom 100 og 200 m: traktsvamp, viftesvamp
og små svamper, tunikater, påfuglmark, børstemark på steiner (bl.a. posthornmark),
mudderbunnsjørose, hvit skjellpølse, rødpølse, langpigget kråkebolle, Gracilechinus
elegans cf., sjøkjeks, kameleonsjøstjerne (trolig), ikke artsbestemt sjøstjerne, stort
filskjell, reker, havmus, trolig lusuer, brosme, sypike, øyepål, sølvtorsk, og ikke
artsidentifisert torskefisk.

Det ble også observert en del døde skjell i enkelte områder. For øvrig ble det
observert et tau som strakk seg over deler av steindeponi-massene i ROV-linje 2.
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Figur 13. Bilder fra 100 – 200 m dyp. a) havmus ved sandbunn med døde skjell mot hardbunn øverst i
bildet på ca. 114 m dyp i ROV-linje 1, b) viftesvamp på en stein med en del påvekstorganismer på
bløtbunn på ca. 159 m dyp i ROV-linje 3, c) steinrøys av trolig deponerte masser med en del påvekst,
som trolig tunikater og påfuglmark på ca. 174 m langs ROV-linje 1, d) brosme over fjell med et tynt
sedimentlag og påvekstorganismer (inkl. en liten svamp) på ca. 178 m dyp i ROV-linje 2

4.2.3.2 Observasjoner dypere enn 200 m
Dypere enn ca. 300 m var fint sediment (naturtypen dyp marin sedimentbunn (M5))
den dominerende sjøbunnstypen (Figur 14). Grunnere enn 300 m var det økende
grad av steiner på bløtbunn og fra ca. 270 m dyp var dyp marin hardbunn (M2) med
stedvis et tynt sedimentlag den dominerende sjøbunnstypen. I noen slakere
områder grunnere enn ca. 270 m dyp ble det imidlertid også registrert stedvis
bløtbunn (dyp marin sedimentbunn (M5)).

Fra ca. 260 m i ROV-linje 1 ble det registrert steinmasser som muligens stammer
fra tidligere deponering, og i ROV-linje 2 og ROV-linje 3 ble det registrert mulige
rester av steindeponering fra ca. 275 m og grunnere. Dette var imidlertid som regel
sporadiske ansamlinger av stein, ikke en jevn fordeling av tilsynelatende deponerte
steinmasser. Følgelig er det noe usikkert i hvilken grad steinene stammer fra
deponering, eller om de er tilført området gjennom naturlige prosesser.
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Spesielt i bløtbunnsområdene dypere enn ca. 270 m ble det registrert en del spor
etter gravende organismer. Det ble også observert en del døde skjell i enkelte
områder.

Det ble observert følgende organismer dypere enn 200 m: små gule svamper på
bunnen, Aplysilla sulfurea cf., mulig traktsvamp, kålrabisvamp, ribbemaneter,
sylindersjøroser (inkl. trolig sylinderanemone (Cerianthus lloydi cf.)), sjøanemoner
(inkl. mudderbunnsjøroser), grønn pølseorm, stor piperenser, påfuglmark, tunikater,
stort filskjell, mye slangestjerner på bløtbunn (ikke mulig å artsidentifisere),
sjøkjeks, brisinga sjøstjerner, kameleonsjøstjerne, ikke artsbestemt sjøstjerne,
rødpølse, hvit skjellpølse, tarmpølse, langpigget kråkebolle, Gracilechinus elegans
cf., mysider, reker, langfingerkreps (trollhummer), trollkrabber, krepsdyr på bunnen
som ikke er artsidentifisert, havmus, hågjel (Galeus melastomus), svarthå
(Etmopterus spinax), trolig sølvtorsk, øyepål, brosme, flyndre (ikke artsidentifisert),
og en del småfisk som ikke var mulig å artsidentifisere.

Figur 14. Bilder fra dypere enn 200 m. a) sjøanemone (trolig mudderbunnsjørose) og reker på bløtbunn
på ca. 227 m dyp langs ROV-linje 1, b) trollkrabbe på mulige rester etter steindeponering på ca. 249 m
dyp langs ROV-linje 3, c) sylindersjøroser på en stein i bløtbunnsområde på ca. 300 m dyp langs ROV-
linje 3, d) hågjel i bløtbunnsområde på ca. 306 m dyp langs ROV-linje 3.
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5 UTBREDELSE OG REKOLONISERING AV DEPONI
ROV-undersøkelsen har avdekket en del steinmasser i flere ulike dybdeintervall,
som kan stamme fra tidligere steindeponering. I de grunnere områdene (<100 m
dyp) var det særlig i de midtre områdene og mot vest av Kvernhusvika at tidligere
deponerte steinmasser ble registrert. I flere områder var det imidlertid ikke en jevn
sjøbunn av tilsynelatende sprengstein, men noen ansamlinger av sprengstein i
enkelte områder. Dypere enn ca. 100 m var det flere spredte forekomster av
tilsynelatende sprengsteinbunn, som ble observert langs alle ROV-linjene.

Grunnere enn 100 m dyp
I de grunnere områdene med tilsynelatende sjøbunn bestående av steinmasser fra
deponering ble det registrert en god del påvekst på steiner, samt kråkeboller
(spesielt langpigget kråkeboller) og fisk (torskefisk og leppefisk) i enkelte områder.
Det var imidlertid relativt lite synlig liv og makrovegetasjon i disse områdene. Noen
utvalgte bilder av sjøbunnen <100 m dyp er presentert i Figur 15. Sammenlignet
med øvrige områder i Kvernhusvika på tilsvarende dyp, der det ikke er registrert
steinmasser som trolig stammer fra tidligere deponering av stein, er det imidlertid
registrert relativt tilsvarende artsmangfold (se f.eks. Figur 15 b og c). Følgelig er det
nærliggende å tro at artsmangfoldet i områdene med deponert stein (<100 m dyp)
er relativt tilsvarende den naturlige tilstanden i området.
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Figur 15. Bilder av sjøbunnen grunnere enn 100 m i Kvernhusvika. a) tilsynelatende deponerte
steinmasser på ca. 8 m dyp langs ROV-linje 2, b) naturlig fjellbunn uten deponerte steinmasser på ca.
16 m dyp langs ROV-linje 1, c) tilsynelatende deponerte steinmasser på ca. 18 m dyp langs ROV-linje
3, d) sjøbunn med noe mulig deponert stein og langpigget kråkebolle på ca. 46 m dyp langs ROV-linje
3.

Dypere enn 100 m
Dypere enn ca. 100 m ble det registrert sjøbunn med rester av mulige masser fra
steindeponering i enkelte områder. Dette var særlig i områder dypere enn ca. 160
m. De dypeste områdene med tilsynelatende rester etter deponerte steinmasser ble
observert på ca. 275 m dyp langs ROV-linje 2 og ROV-linje 3. Utvalgte bilder av
områder med sjøbunn bestående av tilsynelatende deponerte steinmasser er vist i
Figur 16. Det var ikke store sammenhengende områder med tilsynelatende
deponerte steinmasser, utenom et strekke mellom ca. 160 m – 218 m dyp langs
ROV-linje 1. Trolig skyldes dette bratte skråninger mot dypere vann i store deler av
Kvernhusvika. I flere av områdene ble det registrert et tynt sedimentlag på steinene.
Det var en del påvekst på steinene, herunder mindre ansamlinger av stort filskjell,
tunikater, børstemark og lignende, men stort sett var det relativt lite synlig liv
tilknyttet sjøbunnen i disse områdene. Dette er imidlertid som forventet og
tilsvarende observasjoner gjort i andre områder av Kvernhusvika, samt nærliggende
områder som f.eks. Romslo og Langhelleneset (RambøllSweco, 2020). Følgelig er det
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nærliggende å tro at artsmangfoldet i områdene med deponert stein (>100 m dyp),
er relativt tilsvarende den naturlige tilstanden i området.

Figur 16. Bilder av sjøbunn >100 m dyp med tilsynelatende deponerte steinmasser. a) tunicater og
andre påvekstorganismer på tilsynelatende deponerte steinmasser på ca. 173 m langs ROV-linje 1, b)
påfuglmark, tunikater og andre påvekstorganismer på tilsynelatende deponerte steinmasser på ca. 217
m dyp langs ROV-linje 1, c) mulig ansamling av deponerte steinmasser med flere eksemplarer av stort
filskjell, kråkebolle og tunikater på ca. 260 m dyp langs ROV-linje 3, d) mulige steinmasser fra
tidligere deponering på ca. 272 m dyp langs ROV-linje 2.

6 OPPSUMMERING
I denne undersøkelsen har vi undersøkt sjøbunnen og det marinbiologiske
mangfoldet i Kvernhusvika.

Det er ikke registrert eller observert noen rødlistede marine arter i Kvernhusvika og
artsmangfoldet vurderes til å ha lite – middels diversitet. Det er registrert et
regionalt viktig gytefelt for kysttorsk i området, som vurderes å ha stor verdi, men
det er ikke registrert andre spesielle eller rødlistede naturtyper i området. Følgelig
er vår vurdering at området har litt i overkant av middels verdi for samlet marint
biologisk mangfold, tilsvarende eller noe lavere enn området ved Romslo som ble
undersøkt i 2020, men lavere enn øvrige områder i Sørfjorden undersøkt i 2020
(RambøllSweco, 2020).
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Det ble funnet spor av tidligere steindeponering (fra 1980-tallet) i Kvernhusvika.
Dette var imidlertid kun stedvis, og ikke like utbredt og dominerende som forventet.
En grunn til dette er nok at det stedvis var relativt bratte skråninger, samt at
steinene kan ha spredt seg over et stort område ned mot ca. 270 m dyp (der de
første sporene etter deponerte masser ble observert). Stedvis har imidlertid
deponeringen medført en substratendring på sjøbunnen i området. Graden av
påvekst og artsmangfold i de ulike områdene med tilsynelatende deponerte
steinmasser var ikke veldig ulik andre områder med steinbunn eller hardbunn i
området. Følgelig er det nærliggende å tro at artsmangfoldet i områdene med
deponert stein er nær tilsvarende den naturlige tilstanden i området.

Det er tilsynelatende grove steinmasser som er deponert i Kvernhusvika.
Kvernhusvika er relativt tilsvarende de øvrige områdene i Sørfjorden som ble
undersøkt i 2020 (RambøllSweco, 2020), mht. substratstype og type arter. Dersom
massene som er tenkt deponert på andre lokaliteter i Sørfjorden er tilsvarende
massene deponert i Kvernhusvika, vurderer vi at funnene i denne undersøkelsen vil
være sammenlignbare med hva som kan forventes (mht. rekolonisering og øvrig
marinbiologisk respons) ved deponering i de øvrige potensielle deponilokalitetene i
Sørfjorden.

Volum og utbredelse av steindeponiet vil også være utslagsgivende for graden av
miljøeffekter, samt rekoloniseringshastighet i et gitt område. Siden dette ikke er
kjent i Kvernhusvika, kan vi imidlertid ikke utelukke at effekter som følge av
deponering av stein i andre områder vil medføre noe mer påvirkning enn det som er
tilfellet i Kvernhusvika.
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8 VEDLEGG
Vedlegg 1. Datablad fartøy og ROV
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