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Forord
Akvaplan-niva har på oppdrag for Gigante Salmon AS undersøkt forekomst av sjøfugl og
biologisk mangfold i strandsone på Lille Indre Rosøya i Rødøy kommune. Dette er utført som
en del av konsekvensutredning i forbindelse med planlagt utbygging av landbasert anlegg for
fiskeoppdrett på øya. Krav om konsekvensutredning utløses av forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven siden det planlagte tiltakets
størrelse omfatter detaljreguleringer på mer enn 15 dekar til utbyggingsformål. Lille Indre
Rosøya er valgt som lokalitet basert på egnethet med tanke på de tekniske krav for utbygging.
I tillegg er det av tiltakshaver gjort en forhåndsvurdering som viser at øya huser lite sjøfugl.
Rapporten er basert på undersøkelser av sjøfugl utført 14. mai og 13. august, og strandsone den
13. august 2018. Den beskriver strandsonen med arter av alger og dyr, og for sjøfugl både antall
og arter observert på og rundt øya, samt hekkeaktivitet på øya.

Figur 1 Perspektivtegning med utbygget anlegg på Lille Indre Rosøy, sett fra nord. Kai med fôringsbåt
på vestsiden. Tegning fra BOARCH arkitekter AS, januar 2018.
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1 Innledning
Norsk akvakulturnæring har de siste tiårene være gjennom en fase med rask utvikling, og er i
dag en av Norges største næringer målt i omsetning. Denne veksten har gjort næringen til en
viktig pilar for mange kystsamfunn, men har også medført økt bekymring for påvirkningen på
det marine miljøet rundt de flytende sjøanleggene. Eksempler på miljøutfordringer er effekter
av utslipp som ekskrementer (fekalier) og ukonsumert fôr, spredning av lakselus og andre
sykdomsorganismer (patogener), samt rømming av fisk med påfølgende adferdsmessige og
genetiske forstyrrelser på ville laksestammer. Det jobbes derfor med en rekke tiltak for å
redusere og kontrollere miljøavtrykket, herunder ulike prinsipper for å skille oppdrettsenhetene
fysisk fra omkringliggende vannmasser. Dette vil redusere risiko for at fisk kan rømme, samt
gi mulighet for å redusere omfang av patogener i inntaksvann og partikler i utslippsvann.
Ett av prinsippene for å redusere miljøbelastning er å øke omfanget av matfisk/slaktefisk som
produseres på land kontra i sjøen. Et problem tilknyttet dette prinsippet har vært høye
energikostnader ved å løfte store vannmasser opp på landjorda. Gigante Salmon har utviklet et
konsept der oppdrettsenhetene på land blir anlagt under havnivå, slik at prinsippet for
vanntransport blir å skyve det horisontalt fremfor å løfte det vertikalt. For å få dette til trengs
det en lokalitet nær sjøen. I tillegg bør lokaliteten være omgitt av vann på flere sider slik at
inntak og utslipp av vann kan plasseres godt adskilt fra hverandre. Lille Indre Rosøya
tilfredsstiller kravene til en slik lokalitet (Figur 1), og Gigante Salmon har derfor initiert en
planprosess for å endre arealformålet i kommuneplanens arealdel for Lille Indre Rosøya fra
LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv) til akvakultur.
Som del av planprosessen utarbeides det en konsekvensutredning (KU) for tiltaket (KMD
2015), hvor rapport på naturmangfold inngår. Undersøkelsene av naturmangfold er begrenset
til å undersøke sjøfugls bruk av øya og biologisk mangfold i strandsone. Denne avgrensningen
er basert på innledende gjennomgang av naturtyper i Naturbase (https://kart.naturbase.no/).
Gjennomgangen viste at Lille Indre Rosøya ikke er definert som verneområde eller har
registrerte sårbare arter. Den dominerende naturtypen på øya er kystlynghei, en naturtype som
i hele Europa er i nedgang grunnet gjengroing. På landsbasis og på Helgelandskysten er det
definert en rekke områder med denne naturtypen slik at det kan tilrettelegges for bevaring av
disse områdene gjennom skjøtsel og bruk. I det nærliggende området er to slike områder
definert rett vest og sørvest for Rødøy; Flatøya og Grinvær. Basert på dette ble det vurdert at
det ikke var behov for en botanisk kartlegging av øya.
Dersom den omsøkte planendring godkjennes vil det videre søkes Nordland fylkeskommune
om tillatelse til akvakulturdrift.
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2 Metode
2.1 Sjøfugl
Alle tidligere registreringer av fugl for øyene Gjessøya, Bukkøya, Flatøya, Rødøya med
Rosøyan og holmene rundt ble hentet fra Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no) og
gjennomgått. Tjenesten Artskart mottar data fra ulike offentlige og private dataeiere som legger
inn stedfestet informasjon. Typiske bidragsytere er museer, universiteter,
forskningsinstitusjoner og noen bedrifter som arbeider med natur. Den enkelte dataeier er
ansvarlig for kvaliteten på dataene, men alle dataene gjennomgår en sjekk ved innlegging.
Imidlertid vil områder som enten er langt fra allfarvei, utilgjengelige områder eller områder
som av andre årsaker ikke er systematisk undersøkt kunne mangle registreringer av arter som
finnes i området. I tillegg ble informasjon om naturvernområder, foreslåtte naturvernområder,
statlig sikra friluftslivsområder, helhetlige kulturlandskap og viktige naturtyper hentet fra
Miljødirektoratets oppslagsverk Naturbase (http://kart.naturbase.no)
Gjennomgangen av dataene viste at registreringene var for generelle til å få oversikt over
fuglefaunaen på Indre Lille Rosøy. Det ble derfor bestemt at det måtte gjennomføres en befaring
under hekketiden. Dato for befaringen ble satt ut fra optimalt tidspunkt for å kunne registrere
sluttfasen av tidlig hekkende arter og startfasen av hekkingen for arter som hekker senere.
Lille Indre Rosøya ble undersøkt den 14. mai 2018. Sjøfuglbestanden på øya ble talt opp etter
standard metodikk som beskrevet av Follestad og Lorentsen (2011). Undersøkelsene ble
gjennomført gjennom observasjon av fugl på og rundt øya ved ankomst, systematisk
gjennomgang av øya ved manngard og deretter en times observasjon av sjøfugl på hav og i
luften i to sektorer ut fra øya. I tillegg ble naboholmen Indre Rosøya undersøkt på samme måte,
med unntak av sektorobservasjonene. Dette på bakgrunn av den korte avstanden, ca. 20 m på
det smaleste mellom øyene, selv om det på Indre Rosøya ikke vil bli gjort noen utbygging.
Deretter ble det gjort registreringer av fugl i forbindelse med strandundersøkelsen den 13.
august 2018.
Øyas størrelse og topografi gjorde det mulig å gjennomføre en befaring der alle potensielle
reirsteder på øya ble undersøkt. Det var ikke behov for å begrense undersøkelsen til en del av
øya. For å minimere forstyrrelser på fuglelivet ble undersøkelsene gjennomført mest mulig
effektivt, ut fra en formålstjenlig avveining mellom risiko for forstyrrelser og oppnåelse av
tilfredsstillende resultatkvalitet. Dette vil alltid medføre en viss sjanse for å overse enkelte reir,
men ikke flere enn at hovedinntrykket vil være riktig.
Ved sektorbefaring ble det valgt ut sektorer som dekket et størst mulig område ut fra langsiden
av den rektangulære øya. På grunn av øyas form dekket begge sektorene nesten 180 graders
vinkel (Figur 2). Observasjoner ble gjort med håndholdt kikkert (8x32), noe som avgrenser
området for å kunne artsbestemme sjøfugl til omtrent 1000 meter fra observasjonspunktet.
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Figur 2: Indre Lille Rosøy, Rødøy kommune. Observasjonspunkter og sektor

For verdivurderinger av området i forhold til fuglelivet, med hovedvekt på sjøfugl, ble antallet
observerte fugl, antallet hekkende fugl og deres rødlistestatus (Henriksen og Hilmo 2015) lagt
til grunn for en helhetsvurdering (Tabell 1).
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Tabell 1: Oversikt over definisjoner for IUCN sine rødlistekategorier (Henriksen og Hilmo 2015).
IUCN
EX
EW
RE

Norsk begrep
IUCN
Utdødd
Utdødd i vill
tilstand
Regionalt
utdødd

CR

Kritisk truet

EN

Sterkt truet

VU

Sårbar

NT

Nær truet

DD

Datamangel

Forklaring
En art er Utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt ut-dødd.
Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt fin-nes individ
i dyrehager, botaniske hager og lignende.
En art er Regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd
fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært
etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av
kriteriene A-E for Kritisk truet er oppfylt. Arten har da eks-tremt høy risiko
for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum
10 år).
En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av
kriteriene A-E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for
utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 ge-nerasjoner, minimum
20 år).
En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene
A-E for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for ut-døing (10 %
sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
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.
En art settes til kategori Datamangel når ingen gradert vurdering av risiko
for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlighet at arten
ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon.

2.2 Strandsone
Befaring av strandsonen på Lille Indre Rosøya ble utført 13.08.18. Feltarbeid ble lagt til
datoer med springfjære, altså lavest mulig lavvann, fordi strandsone defineres som alt fra
sprutsonen øverst til delen som tørrlegges ved laveste lavvann. Stasjoner for registrering av
biologisk mangfold i strandsonen ble plukket ut ved befaring. Stasjonene ble lagt til områder
som kan tenkes å bli påvirket av utslipp fra det planlagte landanlegget, samtidig som flest
mulig forskjellige habitater ble undersøkt (Figur 3). Dominerende arter av flora og fauna fra
sprutsone og ned til laveste lavvann ble registrert ved å leite gjennom de ulike habitatene som
fantes på stasjonen. Algearter med usikker identifikasjon ble tatt med for videre undersøkelse
i lupe.

Figur 3: Plassering av stasjoner for strandsoneundersøkelse på Lille Indre Rosøya.
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3 Resultat
3.1 Sjøfugl
Kysten av Nordland er et viktig område for sjøfugl. Nordlandskysten har flere verneområder
som har vern av ande- og sjøfugl som formål. Både globalt og nasjonalt er det slik at sjøfuglene
sliter med nedadgående bestander. Dette har ført til at 28 av Norges 60 sjøfuglarter var oppført
på rødlisten i 2015 (Henriksen og Hilmo 2015). På fastlandet regnes lomvi (Uria aalge) som
kritisk truet (CR), mens krykkje (Rissa tridactyla) og alke (Alca torda) er sterkt truet (EN)
(Anker-Nilssen med fl. 2016, Henriksen og Hilmo 2015).
I området som inkluderer øyene Gjessøya, Bukkøya, Flatøya, Rødøya med Rosøyan, holmer og
skjær og havområdet rundt disse øyene var det oppført 606 ulike observasjoner av fugl fordelt
på 85 ulike arter (Artskart, www.artsdatabanken.no, data tatt ut 11. mai 2018). Gjengangere i
registreringen var typiske arter å finne i kystlandskapet med spurvefugler, sjøfugler og
rovfugler. Artene som var registrert var som forventet, bortsett fra en ismåke som ble observert
den 5. februar 1903.
I området rund Lille Indre Rosøya ser registreringen av fugl fra artskart ut til å være bra for de
vanligste artene, men det mangler helt sikkert registreringer av både vanlige arter som
hagesanger, småspove, steinvender og kortnebbgås og noen mindre vanlige arter (pilfink,
polarsisik, stjertmeis, tyrkerdue) mangler også.
Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase gir kartfestet oversikt over ulike typer terreng og
områder med en definert verdi. For Indre Lille Rosøy og nærområdet er det definert fem (av
sju) ulike typer av viktige områder (Tabell 2).
Tabell 2: Oppføringer i naturbase (http://kart.naturbase.no/) i nærheten av Lille Indre Rosøya.
KARTLAG

FUNN

Verneområder (Naturreservat)

1.
Kjølsøyværet
2.
Valvær
3.
Otervær
1.
Rosøya sund + Høyvågen:
Bløtbunnsområde i strandsone
2.
Tjørnarøya: Skjellsand
3.
+ mange fjæresoner mot vest
Ingen
Ingen
1.
Snuslisbetsanden
2.
Handskjellvika
3.
Risvika
Hele Indre Rosøya + Ytre deler av Rødøya

Viktige naturtyper

Kulturlandskap
Korallrev
Kartlagte friluftsområder

Inngrepsfrie naturområder (LNF i
kommuneplanens arealdel)
Kulturminne

Høyvåg, nord Risvika

AVSTAND,
Retning
18 km, NW
18 km, NW
20 km, V
600 m, V
1.7 km, V
2.1 km, V

500 m, N
1.3 km, NV
900 m, SV

800 m, V

Det er registrert tre naturreservat henholdsvis 18, 18 og 20 km fra Lille Indre Rosøya (Tabell
2). Kjølsøyværet og Valvær naturreservat har som formål "å ivareta verdifulle kystområder,
med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Områdene har spesiell verdi som hekkeområde
for sjøfugl" (http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000239). Formålet med Otervær
naturreservat er "å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl"
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http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000310. Området mellom Indre Lille Rosøya og
Kjølsøyværet, Valvær og Otervær naturreservater består av fjordbassengene Risværfjorden,
Blikværfjorden, Tjongsfjorden og Valværfjorden. Siden avstanden er betydelig og havdypet er
ned mot 350 meter vil ikke næringssalter fra det planlagte anlegget kunne påvirke disse
naturreservatene. Vest for Indre Lille Rosøya ligger områder definert under viktige naturtyper.
Dette er de grunne bløtbunnsområdene Rosøya sund og Høyvågen og skjellsandområdet
Tjørnarøya. I tillegg ligger de nærmeste delene av friluftsområdet Snuslisbetsanden 500 meter
nordvest for Indre Lille Rosøya. For å unngå påvirkning av disse områdene planlegges det å
rense avløpsvann fra anlegget med slamavskiller og avløpet legges i østlig retning ut mot dypere
vann i Rødøyfjorden. Resipientens egnethet blir undersøkt høsten 2018 og den senere
påvirkning under drift vil bli overvåket i henhold til standard metoder.

3.1.1 Sjøfugl på Lille Indre Rosøya
Forholdene for observasjon og registrering av sjøfugl var ideelle på observasjonstidspunktet
den 14. mai 2018. Det var vindstille, skyfri himmel og 15 – 18 ℃. Det var ingen forstyrrende
aktivitet eller båttrafikk i området. På bakgrunn av de topografiske forhold og det lave antallet
reir på øya var det enkelt å få god oversikt over reirplasser, og sjansen for feiltelling var svært
lav.
Det ble kun registrert tre reir av sjøfugl på Lille Indre Rosøy (Vedlegg 1). Alle tre reirene var
av stormåser, hvor to av reirene tilhørte svartbak og det siste var av enten svartbak eller
gråmåke. Det ble videre observert til sammen sju arter på Indre Lille Rosøya (vedlegg 1). Lille
Indre Rosøya har kun lavtvoksende vegetasjon (Figur 4) og dette gir utslag for det lave antallet
arter og individer av fugl som ble observert. Avstanden til Rødøya er omkring 500 m. Rødøya
har skogdekke og siden avstanden var relativt kort, og at forholdene ellers var ideelle for
observasjon av fugl, kunne vi se og høre flere arter av spurvefugl, kråker, finker, troster,
sangere, meiser og svart-hvit fluesnapper. Disse artene trives i områder med høyere vegetasjon
og dette er nok årsaken til at vi ikke observerte mange av disse artene på Indre Lille Rosøy.

Figur 4 Lille Indre Rosøy og deler av Indre Rosøya sett fra nord, foto Kjetil Sagerup 14.05.2018.
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For å få en oversikt over sjøfuglers generelle bruk av sjøarealene rundt Lille Indre Rosøya ble
det gjennomført registrering av alle sjøfugler som fløy forbi og oppholdt seg på vannet i to
sektorer på hver side av Lille Indre Rosøya gjennom en time (Figur 2). Det ble til sammen i
begge sektorene kun registrert sju arter denne timen og 6 av disse i et lavt antall. Den eneste
arten som ble registrert i et høyt antall var kortnebbgås på trekk i NØ retning.
Svalbardbestanden av kortnebbgås mellomlander i Nordland om våren når de trekker fra
overvintringsområdene på de britiske øyene og området Danmark – Belgia på vei mot Svalbard.
Det kan være store ansamlinger av gjess i Nordland denne perioden av året. De fire "plogene"
med gjess som vi registrerte denne timen med observasjon inneholdt til sammen minst 600
gjess. Det ble ikke observert gåseskitt på Lille Indre Rosøya, noe som tyder på at denne holmen
ikke blir brukt som beiteplass for gjess på vårtrekket.
To av artene observert denne timen er på rødlisten. Teist regnes som sårbar (VU) og fiskemåke
som nært truet (NT). Teisten ble observert som næringssøkende på vannet. Teisten hekker i
rasslukter/steinurer, i fjell med naturlige huler og enkelte ganger på flatere områder hvis det
finnes naturlige hulrom under steiner og i bergsprekker. Det ble ikke funnet tegn til at teist
hekker på Lille Indre Rosøya og det ble ikke funnet egnede områder for teisten på holmen.
Fiskemåke kan tenkes å hekke på Lille Indre Rosøya, men de fiskemåkene som fløy over viste
ikke noen tegn til å være revirhevdende. Midten av mai er tidlig i hekkeperioden til fiskemåke.
Det var derfor forventet at denne vil oppholde seg på og rundt reirplass og være revirhevdende.
Siden disse fuglene ikke var på land de 3.5 timene som vi oppholdt oss i området, regner vi
disse fuglene til å ikke være hekkende på Lille Indre Rosøya.
Det er svært lite trær og buskvekster på holmen. Arter som grågås og ærfugl liker å skjule
reirplassen i vegetasjon. Det ble spesifikt lett etter nye og gamle reir til grågås og ærfugl, men
ingen slike ble funnet.

3.1.2 Sjøfugl på Indre Rosøya
Indre Rosøya er omtrent dobbelt så stor som Lille Indre Rosøya i areal. Den er noe mer kupert
og har mer vegetasjon i form av at det også finnes noe skog og buskvekster på øya. Det ble
funnet tre reir av stormåse (svartbak og gråmåke) og noen flere arter av fugl ble observert på
Indre Rosøya (Vedlegg 1). Dette er sannsynligvis knyttet til at det finnes mer variert vegetasjon
på denne øya.

3.2 Strandsone
Det meste av strandsonen på Lille Indre Rosøya og Indre Rosøya består av bergvegg og svaberg
(Figur 5). Mellom de to øyene er det et lite område med sand og skjellsand som tørrlegges på
fjære sjø. Dette er det området som muligens kan bli påvirket av utslipp fra det planlagte
anlegget på Lille Indre Rosøya. Det ble ikke funnet noen rødlistede arter i strandsonen, men det
påpekes at artslisten ikke er uttømmende og at kun dominerende arter ble registrert, så det er
ikke utelukket at det kan være rødlistede arter tilstede.
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Figur 5: Oversiktsbilde av strandsone på vestsiden av Lille Indre Rosøya. Bildet er tatt ved flo sjø
13.08.2018. Foto: Tormod H. Skålsvik.

3.2.1 Stasjon 1 Lille Indre Rosøya
Posisjon Stasjon 1a (indre del): N 66,69187
Posison Stasjon 1b (ytre del): N 66,69157

E 13,10835
E 13,10998

Stasjon 1 på Lille Indre Rosøya besto av et flatt område med sand og skjellsand som delte
Lille indre Rosøya og Indre Rosøya. Dette området tørrlegges ved full fjære. Bergvegg
avgrenset sandområdet ganske brått med en helningsgrad på ca 30 grader. Området fremstod
uberørt ved å ha et rikt dyreliv i mange ulike habitater, samt mange algearter. I den indre
delen (stasjon 1a) var det sandstrand som dominerte og den endte opp i en liten bukt med
bunn av skjellsand (Figur 6).

Figur 6: Lille Indre Rosøya, stasjon 1 indre del. Bildet er tatt ved lavvann 13.08.2018 kl 20:30. Foto:
Tormod H. Skålsvik.

Den ytre delen (stasjon 1b) endte opp i en liten dam med stein og bergvegg rundt. Ytterst i
ytre del var det også mye stortare (Figur 7).
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Figur 7: Lille Indre Rosøya, stasjon 1 ytre del. Foto: Tormod H. Skålsvik.

Langs begge sider av sandstranda var det bergvegg som var dekket med vanlige sonedannende
arter tang (Figur 8).

Figur 8: Lille Indre Rosøya, stasjon 1. Bergveggen opp mot sprutsonen er dekket med laven marebek,
sauetang, rur, noe purpursnegl, samt blære- og grisetang. Foto: Tormod H. Skålsvik.

Det var svært variert dyreliv på denne stasjonen (Figur 9), noe som bl.a. skyldes de mange
ulike habitatene som ble funnet her. En liste over arter finnes i vedlegg 2.
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Figur 9: Noen av artene funnet på Lille Indre Rosøya stasjon 1. Ø.t.v: Sagtang overgrodd med
sjøpunger, posthornmark, brunsli og andre alger. Ø.t.h: Purpursnegl med egg, albuskjell og rur sammen
med algene liten grønndott, krusflik, vanlig grønndusk, vorterugl og brunsli. N.t.v: Kalkalgen krasing
sammen med stor grønndott. N.t.h: Fjæresjøroser var vanlige på denne stasjonen. Alle foto: Foto:
Tormod H. Skålsvik.
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3.2.2 Stasjon 2 Lille Indre Rosøya
Posisjon: N 66,69097

E 13,10619

Stasjon 2 på Lille Indre Rosøya besto av svaberg med noen få bergsprekker, og representerte
som sådan hovedhabitatet rundt Lille Indre Rosøy. Stasjonen lå på den siden av øya der
vanninntaket til anlegget skal legges. I sprutsonen fantes messinglav og marebek, videre
ettefulgt av sonedannende arter som sauetang, blæretang, grisetang og sagtang. Det ble funnet
noe mindre arter av både alger og dyr her i forhold til stasjon 1, men det kommer
sannsynligvis av at området på stasjon 1 hadde flere ulike habitater enn på stasjon 2.

Figur 10: Oversikt over stasjon 2 på Lille Indre Rosøya. Foto: Tormod H. Skålsvik.

Figur 11: Det var noe innslag av sprekker i berget og mindre stein på stasjon 2 på Lille Indre Rosøya.
Ulike arter tang, marebek og rur var dominerende arter. Foto: Tormod H. Skålsvik.
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4 Vurdering av påvirkning på naturmangfoldet
4.1 Aktivitet i byggeperioden
Ved etablering av anlegget skal det sprenges ut omtrent 500 000 m3 fjell til tre bassenger hvor
oppdrettsenhetene blir plassert. I tillegg mindre utsprengninger til infrastruktur som anlegg for
avfallshåndtering og slambehandling. Videre skal det etableres 15 rør for innløps- og
avløpsvann, henholdsvis på vest- og østsiden av øya (Figur 12). Massene er planlagt
transportert bort fra området med båt. Hyppighet på båttrafikk i forbindelse med
byggevirksomheten vil bero på båtstørrelse med mer, og er foreløpig ikke fastsatt.
Byggetid for anlegget er beregnet til 18 måneder. Sprengningsarbeider vil bli lagt til perioden
1. september til 1. mars. I byggeperioden vil det bli daglig båttrafikk til og fra anlegget.

Figur 12: Perspektiv sett fra sørvest. Kai og fôringsbåt på vestsiden. Inntak av vann fra vest
og avløp mot øst. Tegning fra BOARCH arkitekter AS, januar 2018.

4.2 Aktivitet ved anleggets normale drift
Produksjonen av laks i anlegget vil være basert på utsett av smolt på tilsvarende måte som i et
konvensjonelt sjøbasert matfiskanlegg. Påveksten vil foregå i lengdestrømsenheter plassert i
bassengene som er senket ned i terrenget. Bassengene vil ikke være overbygget, men være
tildekket med nett som hindrer fugl å komme i kontakt med vannet i enhetene.
Fôret til fisken vil distribueres via slanger fra fôringsflåte plassert på øyas vestside. Fôrflåten
vil også inneholde bopel for mannskapet som betjener anlegget.

14

Akvaplan-niva AS, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø
www.akvaplan.niva.no

Anlegget vil være utstyrt med en sedimenteringsfelle som fanger opp det meste av partikulært
synkende materiale som fekalier og fôrspill. Dette sedimentet slippes ikke ut til resipient slik
som fra et tradisjonelt driftet matfiskanlegg med merder i sjø. Sedimentet tas vare på og
transporteres bort fra øya. Denne type sediment/slam fra fiskeoppdrett er ansett som en ressurs
med mange potensielle bruksområder som f.eks. dyrefôr, gjødsel og biobrennstoff. Mengden er
i sterk økning grunnet teknologiendring både på landsbaserte og sjøbaserte anlegg, og flere
forsknings- og teknologimiljøer jobber med ulike prosesseringsteknikker for å omgjøre
slammet til en ettertraktet råvare. Et slikt landbasert oppdrettsanlegg vil derfor slippe ut
betydelig mindre næringsstoffer enn et tradisjonelt matfiskanlegg. Det er beregnet minst 50 %
reduksjon av sedimenterbart materiale og minst 20 % reduksjon av totalt utslipp inkludert løste
næringssalter. Endelige tall for anlegget planlagt på Indre Lille Rosøya vil foreligge i
forbindelse med søknad om utslippstillatelse.
Ved normal drift i anlegget vil det være en del trafikk til og fra øya i forbindelse med
personellskifte, levering av produkter og mottak av innsatsfaktorer (Tabell 3). Oppsummert vil
det anslagsvis være anløp av ett mindre fartøy pr dag, og mellom ett og tre større fartøyer pr.
uke.
Tabell 3 Trafikk i forbindelse med drift av anlegget

Formål, type fartøy

Hyppighet

Mannskapsbytte, mindre fartøy

1 gang pr. dag

Transport av fôr, større fartøy

1 gang pr. uke

Transport av smolt, brønnbåt

4 ganger pr. år

Levering av slaktefisk, brønnbåt

1 gang pr. uke

Levering av slam, ensilasjebåt

1 gang pr. mnd

Annet, servicefartøy etc

1 gang pr. uke

4.3 Påvirkning på sjøfugl
Det ble funnet et lavt antall reir av hekkende sjøfugl på Lille Indre Rosøya og Indre Rosøya.
Indre Rosøya har store arealer som er egnet som hekkeplass for måker. Utbygging av Lille Indre
Rosøya vil gi en liten negativ påvirkning i forhold til sjøfuglers oppholds- og hekkeområder.
De tre parene av måker som hekker på Lille Indre Rosøya har god plass for å kunne etablere
seg på naboøya Indre Rosøya.
I utbyggingsperioden vil anleggsarbeidet medføre en tilleggsforstyrrelse som kan skremme fugl
bort fra området. Det antas imidlertid at dette vil være en temporær effekt.

4.4 Påvirkning på strandsone
Strandsonen vil i hovedsak bli påvirket under anleggsperioden på Lille Indre Rosøya. Ved
sprengning og byggearbeid vil det oppstå en del steinstøv som kan komme ut i strandsone og
dekke til alger og dyr her. Dersom dette steinstøvet består av partikler med skarpe kanter vil det
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kunne stikke hull på gjeller hos dyr hvis det blir liggende i vannmassene. Det vil også kunne
legge seg som støv på alger og forhindre fotosyntese hos disse.
I området mellom Lille Indre Rosøya og Indre Rosøya vil steinstøv kunne legge seg permanent
på bunnen og forstyrre dyreliv. Trannum med fl. (2010) fant at bløtbunnssamfunn som ble utsatt
for sedimentering av naturlig slam i en tykkelse fra 6 - 24 mm ikke viste noen signifikant
endring i antall dyr eller taxa, men heller en økt biologisk aktivitet, ettersom dyrene i sedimentet
så ut til å øke matsøk, produksjon av rør og graving av tilholdssted. Steinstøv vil inneholde lite
næringspartikler og kan således endre næringstilgangen til gravende og filtrerende dyr. Det skal
imidlertid mye til for at området skal bli dekket av 2 cm steinstøv eller mer, slik at dyreliv vil
påvirkes signifikant.
Det antas at det er god strøm i vannmassene rundt Lille Indre Rosøya, og dette vil hjelpe til å
føre steinstøv vekk fra strandsonen. Strømmåling rundt utslippspunkt på øyas østside
gjennomføres i perioden august-september, og strømrapport forventes å være klar tidlig i
oktober 2018. Denne vil bli lagt frem i forbindelse med søknad til Nordland fylkeskommune
om tillatelse til etablering av landbasert akvakulturanlegg.
Deler av fjæresonen på Lille Indre Rosøya vil bli modifisert i forbindelse med etablering av kai,
og dette vil naturlig nok påvirke strandsonen spesifikt i kaiområdet. Det vil være noe båttrafikk
i området i både anleggs- og driftsperioden, men annet enn mulig uhellsutslipp av olje vil ikke
dette påvirke strandsonen.
I driftstiden av anlegget vil det bli ført en del organisk utslipp til sjøen, som potensielt kan føre
til eutrofiering, særlig i området på stasjon 1. Dersom det kommer næringsstoffer fra utslippene
inn her vil det potensielt kunne oppstå et problem med organisk forurensing da utslipp fester
seg lettere på sandbunn og det generelt sett er mindre strøm og dårligere vannutskifting i slike
områder. Imidlertid vil renseteknologi på anlegget ta unna det meste av organisk avfall, samt at
utslippspunkt av avløpsvann vil føres på dypt vann slik at det ikke stiger til overflaten og føres
mot land.
Omkringliggende strandområder rundt Lille Indre Rosøya likner øya i algeflora og fauna.
Dersom det skulle oppstå en situasjon som påvirker alge- og dyreliv i strandsonen på negativt
vis vil det være mange områder som rekruttering av arter kan skje fra. Det vil dermed ikke ta
lang tid etter en hendelse før området er rekolonisert og bygd opp igjen til det opprinnelige.

4.5 Avbøtende tiltak
Opportunistiske sjøfugler som gråmåke, svartbak, storskarv, toppskarv og kanskje også teist
og krykkje vil kunne trekke til anlegget for å søke etter mat. Det anbefales derfor å benytte
støtter som hindrer nedtynging av nettet som dekker enhetene, og at dette nettet er laget av
mørkt og tykt materiale, slik at man begrenser mengden sjøfugl som vil kunne sette seg fast i
nettet. I tillegg anbefales det at båttrafikken styres slik at båtene holder en minsteavstand på
300 m fra holmen (skjæret) Hemmingen nord av Indre Rosøy og 300 m som en halvsirkel fra
nordvestre hjørne av Indre Rosøy under byggefasen. Det vil da etableres en stille sone som
kan gjøre at storskarv og stormåsene ikke trekker unna området. Andre avbøtende tiltak er
allerede tatt hensyn til i planleggingen som lukkede fôranlegg, slamavskillere og at
avløpsvann slippes ut på dypt vann.
For å redusere forstyrrelsene i hekkesesongen i anleggsperioden legges det opp til at
sprengningsarbeider skal utføres i perioden 1.september til 1. mars.
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4.6 Konklusjon
Utbygging av Lille Indre Rosøy vil gi en liten negativ påvirkning i forhold til sjøfuglers
oppholds- og hekkeområder. Utbyggingen vil hovedsakelig ha negativ innvirkninger på
strandsonen i anleggsfasen, men dette vil ikke være permanent og restitusjon vil være rask.
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6 Vedlegg
Vedlegg 1: Observasjoner fra Indre Lille Rosøy og Indre Rosøy, Rødøy kommune,
14.05.2018
Artsobservasjoner
Sted
Dato
Tid

Lille indre Rosøy, Rødøy kommune
14.05.2018
10.00 - 13.30

Norsk navn
Måke
Svartbak
Svartbak

Vitenskapelig navn
Larus sp.
Larus marinus
Larus marinus

Norsk navn
Trepiplerke
Tjeld
Havørn
Gråmåke
Svartbak
Grågås
Steinskvett
Vader

Vitenskapelig navn
Anthus trivialis
Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla
Larus argentatus
Larus marinus
Anser anser
Oenanthe oenanthe

Norsk navn
Teist
Fiskemåke
Storskarv
Gråmåke
Siland
Svartbak

Vitenskapelig navn
Cepphus grylle
Larus canus
Phalacrocorax carbo
Larus argentatus
Mergus serrator
Larus marinus

Observasjoner hekking
Kategori
Egg Notat
Ukjent
2 Gråmåke eller svartbak
Livskraftig (LC)
1
Livskraftig (LC)
3
Observasjoner arter
Kategori
Antall Notat
Livskraftig (LC)
3
Livskraftig (LC)
2
Livskraftig (LC)
1
Livskraftig (LC)
3
Livskraftig (LC)
4
Livskraftig (LC)
2
Livskraftig (LC)
1
2 Ukjent art, mulig enkeltbekasin

Kortnebbgås

Observasjoner 1 time sektor 1
Kategori
Antall Notat
Sårbar (VU)
1
Nær truet (NT)
2
Livskraftig (LC)
1
Livskraftig (LC)
5
Livskraftig (LC)
2
Livskraftig (LC)
6
4 ploger på 70+100+100+300+. Ikke med i den norske
Anser brachyrhynchus
Ukjent
600 rødlista, livskraftig (LC) i rødlista for Svalbard.

Norsk navn
Gråmåke
Svartbak
Teist
Siland

Vitenskapelig navn
Larus argentatus
Larus marinus
Cepphus grylle
Mergus serrator

Kotrnebbgås

Observasjoner 1 time sektor 2
Kategori
Antall Notat
Livskraftig (LC)
2
Livskraftig (LC)
3
Sårbar (VU)
1
Livskraftig (LC)
2 Samme fugler som over
Samme fugler som over. Ikke med i den norske
Anser brachyrhynchus
Ukjent
600 rødlista, livskraftig (LC) i rødlista for Svalbard.

Annen info
Veldig lite vegetasjon
Ingen tegn til gamle reir ærfugl
Ingen ærfugl å se
Skjær utenfor ytre del av Indre Rosøy, 16 hvilende storskarv

Norsk navn
Måke
Svartbak
Svartbak

Observasjoner hekking Indre Rosøy (naboøy som ikke skal bygges ut)
Vitenskapelig navn
Kategori
Egg Notat
Larus sp.
Ukjent
3 Gråmåke eller svartbak
Larus marinus
Livskraftig (LC)
3
Larus marinus
Livskraftig (LC)
2

Norsk navn
Kråke
Tjeld
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Løvsanger
Bokfink

Observasjoner arter Indre Rosøy (naboøy som ikke skal bygges ut)
Vitenskapelig navn
Kategori
Antall Notat
Corvus cornix
Livskraftig (LC)
2
Haematopus ostralegus
Livskraftig (LC)
4
Larus canus
Nær truet (NT)
2
Larus argentatus
Livskraftig (LC)
4
Larus marinus
Livskraftig (LC)
10
Phylloscopus trochilus
Livskraftig (LC)
1
Fringilla coelebs
Livskraftig (LC)
1
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Vedlegg 2: Arter funnet i fjæresonen på Lille Inde Rosøya stasjon 1 og 2, 13. 08. 2018.
Lille Indre Rosøya, stasjon 1.
Art

Midtre
fjære

Nedre
fjære

Latinsk navn

Øvre fjære

Marebek

Verrucaria maura

x

Sauetang

Pelvetia canaliculata

x

Spiraltang

Fucus spiralis

x

Blæretang

Fucus vesiculosus

x

Grisetang

Ascophyllum nodosum

Sagtang

Fucus serratus

x

Vanlig grønndusk

Cladophora rupestris

x

Krusflik

Chondrus crispus

x

Fjæreblod

Hildenbrandia rubra

x

Brunsli

Ectocarpus siliculosus

x

Slettrugl

Phymatolithon lenormandii

x

Messinglav

Xanthoria parietina

Martaum

Chorda filum

Grisetangdokke

Polysiphonia lanosa

x

x

Krasing

Ahnfeltia plicata

x

x

Liten grønndott

Spongomorpha aeruginosa

x

x

Stortare

Laminaria huperborea

Tarmgrønske

Enteromorpha intestinalis

Sjøris

Corallina officinalis

Vanlig kjerringhår

Desmarestia aculeata

Røddokke

Polysiphonia stricta

Smalving

Membranoptera alata

Finsveig

Dictyosiphon foeniculaceus

x

Fjærerur

Semibalanus balanoides

x

Strandkrabbe

Carcinus maenas

x

Stor strandsnegl

Littorina littorea

x

Purpursnegl

Nucella lappillus

x

Albuesnegl

Patella vulgata

x

Butt strandsnegl

Littorina obtusata

x

Eremittkreps

Paguridae spp.

x

Sjøanemone

Actiniarida spp.

x

Posthornmark

Spirorbis spirorbis

x

Sekkedyr

Tunicata spp.

x

Fjæresjørose

Urticina felina

x

Drøbakskråkebolle

Strongylocentrotus droebachiensis

x

Ulke

Scorpaniformes spp.

x

Slangestjerne

Ophiuoridea spp.

x

Vanlig korstroll

Asterias rubens

x

Mosdyr (på sagtang)

Bryozoa

x

Dekningsgrad

Utstrekning
av belte

Flora
80 %
50-80 %
x
x

x

0-2,5 m
0,5-1,5 m

20 %

1,5-2 m

70 %

2-3 m

80 %

2,5-4 m

x
x

x
x
x
x
x
x

Fauna

20

20 %

x
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Lille Indre Rosøya , stasjon 2
Latinsk navn

Øvre
fjære

Marebek

Verrucaria maura

x

90 %

0-5 m

Sauetang

Pelvetia canaliculata

x

60 %

0,5-2 m

Spiraltang

Fucus spiralis

x

30 %

2-3 m

Blæretang

Fucus vesiculosus

x

30 %

3-4 m

Grisetang

Ascophyllum nodosum

x

90 %

3-6 m

Sagtang
Vanlig
grønndusk

Fucus serratus

x

20 %

6-10 m

Cladophora rupestris

x

Krusflik

Chondrus crispus

x

Brunsli

Ectocarpus siliculosus

Slettrugl

Phymatolithon lenormandii

Messinglav

Xanthoria parietina

Gjelvtang

Fucus evanescens

Grisetangdokke

Polysiphonia lanosa

Svartkluft

Furcellaria lumbricalis

Fingertare

Laminaria digitata

x

Fjærerur

Semibalanus balanoides

x

20 %

1,5 og videre
nedover

Strandkrabbe

Carcinus maenas

x

Stor strandsnegl

Littorina littorea

x

Purpursnegl

Nucella lappillus

x

x

Albuesnegl

Patella vulgata

x

x

Butt strandsnegl

Littorina obtusata

x

Posthornmark

Spirorbis spirorbis

Glatt kjeglesnegl

Gibbula sp.

Art

Midtre
fjære

Nedre
fjære

Dekningsgrad

Utstrekning av
belte

Alger

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Dyr
x

x
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