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FORORD
Dette er del B av konsesjonssøknaden for
NorthConnect, som er en likestrømsforbindelse
mellom Norge og Storbritannia som
NorthConnect KS planlegger. Del B omfatter ulike
konsekvensutredninger for tiltaket, og består av
fagrapporter for tema gitt i fastsatt
utredningsprogram fra NVE, datert 26.09.2011,
med suppleringer datert 09.07.2012.
Fagrapportene har en teknisk tiltaksbeskrivelse.
Del A av konsesjonssøknaden har ytterligere
informasjon om tiltaket. Del A har også
sammendrag av fagrapportene fra Del B.
I forbindelse med endring av lokasjon internt i
Sima er det utført tilleggsvurderinger av
konsekvens for endret tomt. Disse vurderingene
presenteres sammen med den opprinnelige
konsekvensutredningen, da tillegget bygger på
kunnskap fra de opprinnelige utredningene.
Det er gjennomført nye beregninger for
følgende utredninger:
- Støypåvirkning
- Elektromagnetisme
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NOTAT

Vår ref.: SET

Dato: 18. september 2017

Oppdatering av konsekvenser ved justert lokaliseringen av likeretterstasjonen i Sima
Lokaliseringen av likeretterstasjonen i Sima er justert litt i forhold til planene i eksisterende KU
og delrapportene til denne. I dette notatet blir det gjort nye vurderinger av konsekvens og
konklusjon for temaene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og ferdsel og
landbruk i forhold til denne justeringen.
Figur 1 viser lokalisering av omformerstasjonen i eksisterende KU og figur 2 viser justert
lokaliseringen av likeretterstasjonen i Sima. Selve stasjonen er trukket litt lenger inn i dalen slik
at Simadalsveien, Fylkesvei 103, vil få endret trase forbi anlegget. Bekken som samler vann fra
den nordvendte fjellsida og renner ut i fjorden ved Prestekoneholet sør for elva Sima vil også
få endret løp sør for planlagt anlegg. Det vil måtte etableres flere flombarrierer omkring
anlegget. Et planlagt riggområde er plassert delvis der omformerstasjonen var planlagt i
eksisterende KU.
Nye vurderinger av konsekvens ved de endrede planene er gjort på bakgrunn av eksisterende
kunnskap i fagrapportene fra mai 2016.
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Figur 1. Situasjonsplan for omformerstasjon i Sima i henhold til eksisterende KU (figur hentet fra
tiltaksbeskrivelsen i eksisterende fagrapporter).

Figur 2. Justert lokaliseringen av likeretterstasjonen i Sima, samt andre tiltak som er nødvendige.
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Naturmangfold
For naturmangfold er det gjort verdi-, omfang- og konsekvensvurderinger for temaene
1. Naturtyper og vegetasjon
2. Fugl
3. Andre dyrearter og
4. Forvaltningsmessig viktige arter.
1. Naturtyper og vegetasjon
For naturtypen gråor-heggeskog, ble virkningsomfanget vurdert å bli stort negativt ved
lokaliseringen i eksisterende KU. En samlet omfangsvurdering for naturtyper og vegetasjon ble
vurdert til middels negativt på bakgrunn av at de naturlige områdene i Sima allerede er betydelig
påvirket av inngrep og annen menneskelig påvirkning. Sammenstilling av verdi og omfang ga
da en middels negativ konsekvens.
Figur 3 viser nye planer som skal konsekvensvurderes og lokalisering i eksisterende KU.
Naturtypen gråor-heggeskog vil også med denne plasseringen bli sterkt påvirket av tiltaket,
både av direkte inngrep og indirekte virkninger av endret vannføring. Omfangsvurderingen med
dette utbyggingsalternativet vurderes likt som i eksisterende KU og konsekvensen av tiltakene
blir dermed den samme, middels negativ konsekvens.

Figur 3. Nye planer for lokalisering (blå figurer) og lokalisering i eksisterende KU (oransje figurer).

For fugl, andre dyrearter og forvaltningsmessig viktige arter er det ikke registrert viktige
forekomster i området, og den endrede lokaliseringen av bygningsmassen vil ikke føre til
endrede omfangsvurderinger. Konsekvensene for disse temaene vil dermed også bli lik, liten
negativ konsekvens.
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Kulturminner og kulturmiljø
For landarealene i Sima er det gjort verdi-, omfang- og konsekvensvurderinger for temaene
kulturminner og kulturmiljøer.
Kart over Sima som viser de nærmeste SEFRAK-objektenes lokalisering i forhold til planlagte
tiltak framgår av kartet i figur 4. To bygninger på Tveitane som i eksisterende KU lå utenfor
planområdet, vil med de nye planene for lokalisering av bygningsmasse, bli direkte berørt av
tiltaket. Dette gjelder et våningshus og ei løe, begge fra 1800-tallet. Virkningen av tiltaket vil
måtte vurderes å gi stort negativt omfang, da den ene bygningen fjernes og helheten i
kulturminnet, kulturmiljøet, dermed ødelegges. Den andre bygningen ligger så nært at det er
vanskelig å se for seg at den kan spares. Dersom den likevel spares, vil tiltaket rundt være av et
slikt omfang at verdien som kulturminne/kulturmiljø forringes i svært stor grad.
Verdien av kulturmiljøet rundt dette kulturminnet ble i eksisterende KU vurdert til middels.
Ved å sammenholde verdi og omfang slik metoden tilsier, blir konsekvensen av tiltaket ved de
nye planene vurdert til middels - stor negativ konsekvens.

Figur 4. De nærmeste SEFRAK-objektenes lokalisering i forhold til nye planer for lokalisering av
bygningsmasse i Sima (blå figurer) viser at disse vil bli berørt i stor grad.
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Friluftsliv og ferdsel
I fagrapporten om friluftsliv og ferdsel er tre delområder vurdert
1. Simavassdraget – friluftsområdet langs elva Sima
2. Fylkesvei 103 – som sykkelrute og adkomstvei til friluftsområder
3. Kjeåsen – et regionalt friluftsområde
De nye planene for lokalisering av bygningsmasse i Sima vurderes ikke å ha særlig større
negativt virkningsomfang enn vurderingene gitt i eksisterende KU. Den eneste endringen er at
fylkesvei 103 vil måtte legges om på en mindre strekning. Dette antas gjort på en smidig måte
med tilgjengelig omkjøringsmulighet i anleggsperioden.
Konsekvensvurderingen blir derfor lik som i eksisterende KU, ubetydelig til liten negativ
konsekvens.

Landbruk
Nye planer for lokalisering av bygningsmasse i Sima vil ikke berøre andre landbruksarealer enn
dem som er vurdert i fagrapporten om landbruk. Verdi, omfang og konsekvens vil være lik som
i eksisterende KU, ubetydelig til liten negativ konsekvens.

Sammenstilling og konklusjon
Nye vurderinger av konsekvenser ved justert lokaliseringen av likeretterstasjonen i Sima for
temaene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og ferdsel, og landbruk viser
at det bare er temaet kulturminner og kulturmiljø som får endret konsekvens i forhold til planene
i eksisterende KU. Fra ingen/ubetydelig konsekvens ved de opprinnelige planene, blir
konsekvensen nå middels - stor negativ fordi to kulturminner (SEFRAK-bygninger) med
tilhørende kulturmiljø nå vil ligge i planområdet og bli direkte berørt.
Tabell 1. Sammenstilling av konsekvenser i eksisterende KU og nye vurderinger ved justert lokalisering i Sima.

Fagrapport

Konsekvens i eksisterende KU

Konsekvens ved ny lokalisering

Endring

Naturtyper: Middels negativ
Andre tema: Liten negativ

Naturtyper: Middels negativ
Andre tema: Liten negativ

Ingen

Ingen / ubetydelig

Middels - stor negativ

Ja

Friluftsliv og ferdsel

Ubetydelig - liten negativ

Ubetydelig - liten negativ

Ingen

Landbruk

Ubetydelig - liten negativ

Ubetydelig - liten negativ

Ingen

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
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SAMMENDRAG
I denne fagrapporten vurderes konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø ved utbygging av
likestrømsforbindelsen mellom Norge og England (North Connect). Det er to mulige landføringspunkter i
Sima.
Vurdering av omfang og konsekvens er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det
aktuelle tiltaket vil medføre for kulturminner og kulturmiljø i influensområdet. Både direkte og indirekte
virkninger er vurdert.
Marine kulturminner
Pr. i dag er det ingen registrerte steinalderlokaliteter i norsk sone, men det knytter seg et visst potensial
til områdene sør og vest for Norskerenna.
Det er anslått å være minimum 10 000 skipsvrak i norsk sektor av Nordsjøen (uavhengig av alder og
vernestatus). I Hardangerfjorden er det pr. i dag registrert 34 skipsvrak fra ytterst i Bømlafjorden inn til
Eidfjorden. Mange vrak ligger nær kysten, men det er også vrak som ligger midtfjords.
Sima, landareal
Det er svært få automatisk fredete kulturminner i influensområdet. I Sima er det kun to bygningsmiljø i
influensområdet.
Potensial for ikke registrerte kulturminner
Det er forholdsvis begrenset potensial for ikke registrerte, automatisk fredete kulturminner i alle de
aktuelle utbyggingsområdene på land.
Til tross for at det er registrert en del vrak i de aktuelle områdene, er det gjort forholdsvis få
undersøkelser og registreringer her. Det er derfor stort potensial for nye vrakfunn i kyst- og
fjordstrøkene som berøres. Bergens Sjøfartsmuseum kommer derfor til å stille krav om undersøkelser
etter kulturminnelovens § 9 med bruk av ROV (Remotely Operated Vehicle) utstyrt med
multistråleekkolodd.
Konfliktpotensial for sjøkabel
Det må forventes at inngrep på havbunnen utenfor grunnlinjen kan komme til å skade kulturminner
vernet etter kulturminnelovens § 14.
Det er et visst konfliktpotensial med et vrak midtfjords i ytre deler av Eidfjorden (Askeladden 141144).
Omfang og konsekvenser for landareal
Planene er ikke i konflikt med kjente eller registrerte kulturminner pr. i dag. Dette kan endres etter
gjennomføring av § 9-undersøkelser, men potensialet for tidligere ikke registrerte kulturminner vurderes
som lite.
Tiltaket vil samlet medføre intet/ubetydelig negativt omfang og tilsvarende ubetydelig negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.
Forslag til avbøtende tiltak
Sjøkabeltrasé bør planlegges med god avstand fra kjente, registrerte skipsvrak.
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SUMMARY IN ENGLISH
North Connect aims to build, own and operate an interconnector with the purpose of connecting the
power systems in UK and Norway. Peterhead in Scotland is the preferred landing site on the British
side. On the Norwegian side, the location for connection to the land grid is in Sima, located in Hordaland
County. Two different landing sites are evaluated.
In this present report, the impact on cultural heritage is evaluated. The impact assessments are limited
to activities in the Norwegian side of the project.
Assessing the extent and consequence is an expression of how much negative or positive changes the
measure will entail for cultural heritage in the affected area. Both direct and indirect effects are
considered.
Marine heritage
Currently, there are no registered Stone Age sites in the Norwegian zone of the North Sea. However,
there is a certain degree of potential for this kind of prehistoric sites in the areas south and west of the
Norwegian trench.
It is estimated to be at least 10,000 shipwrecks in the Norwegian sector of the North Sea (regardless of
age and conservation status). Along the trace in the Hardangerfjorden there are a total of 34 shipwrecks
registered from the outer Bømlafjorden into Eidfjorden. Many wrecks are located in the beach area or
near the land shore, but there are also some wrecks in the middle of the fjords.
Sima, land area
There are very few prehistoric monuments and sites in the affected area.
Potential for non-registered prehistoric findings and sites
There are relatively limited potential for non-registered prehistoric findings and sites in all the relevant
land based areas.
Despite the registered shipwrecks in the fjord areas, a relatively few surveys have been administered
here. There is a great potential for new findings in coastal and fjord areas affected. Maritime Museum
will therefore require surveys with an ROV (Remotely Operated Vehicle) equipped with multibeam
sonar, based on the cultural Act § 9 (kulturminneloven).
Conflict potential for subsea options
It must be expected that intervention on the seabed off the base line may damage shipwrecks and
cultural heritage protected by the cultural Act § 14. There is also some conflict potential with a few
registered shipwrecks in the fjords.
There is a certain potential for conflict in the outer Eidfjorden (no. 38, Askeladden 141144), two wreck
lies in Indre Samlafjorden (no. 36 and 35, Askeladden 141147 and 141150) and one wreck lies mid
fjords in Ytre Samlafjorden (no. 33, Askeladden 141149).
Impact assessment for the land area
The plans are not in direct conflict with any known or registered cultural heritage sites. This status may
change after the implementation of § 9-examinations, but the potential for previously non-registered
historic sites is limited. The measures will result in no or negligible negative influences cultural heritage.
Proposed mitigation measures
Submarine cable pathways should be planned with sufficient distance from known, registered
shipwrecks.
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1 INNLEDNING
Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter
sammen kraftsystemene i UK og Norge.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram, som kan finnes i brev fra NVE datert
26.09.11.
Foreliggende rapport om kulturminner og kulturmiljø er en av flere underlagsrapporter som danner
grunnlaget for konsekvensutredningen, som er en del av konsesjonssøknaden.
Utredningsprogrammet fastsatt av NVE den 26.09.11 samt tilleggskrav i brev datert 09.07.12 legger
rammene for innhold og gjennomføring av utredningen. Utdrag fra utredningsprogrammet for temaet
kulturminner og kulturmiljø er gjengitt i kapittel 3.3.
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2 TILTAKSBESKRIVELSE
2.1

generelt

På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og en
likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på
vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal likerette
vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en vekselstrømsforbindelse
fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og dessuten for
kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer premissene
for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet for senere valg og
detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, mens aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet i figur 2.1 viser en mulig trasékorridor.

Figur 2.1. Oversiktskart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.

-7-

NorthConnect - konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø

2.2

AMBIO Miljørådgivning AS

Sjøkabel

Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerne på henholdsvis -500 kV og
+500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde), se figur 2.3. Under
installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i Storbritannia og Norge. Kabelen
vil bli beskyttet ved nedgravning samt tildekket i sjø og strandsone. Dersom NorthConnect finner det
hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø dypere enn 200 m. Metodevalg for legging av kabel vil
avhenge av bunnforhold, strømningsforhold, mv.
Nedgravning skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og naturlig
tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgravning, vil kabelen beskyttes av
steinmasser eller “beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen krysser andre
installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det “broer” og kabeloverdekning. Her
brukes det normalt også steinmasser og/eller “beskyttelsesmadrasser”.
En slik “nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for eksempel
trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en viss grad, gjøres
overtrålbar.
Figur 2.2 viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte avstandene er typiske verdier.

Figur 2.2. Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsforbindelse mellom Norge
og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil normalt søke å
unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel, unngå bratt
terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store dyp gir høyere mekanisk
påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir tilsvarende også større utfordringer
knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for NorthConnect. Det er; masseimpregnert kabel
(MI) (figur 2.3) og plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag begrenset oppad til en spenning på
320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for NorthConnect.
Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger opp til ca. 600 kV. For begge kabeltyper gjelder at
de ikke vil medføre forurensning til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet kabelteknologi på
investeringstidspunktet vil bli benyttet.
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Figur 2.3. Masseimpregnert kabel

Leggingen utføres av spesialiserte fartøyer (figur 2.4).

Figur 2.4. Kabelleggingsfartøyet Skagerrak har vært brukt til tilsvarende kabellegginger.

Varighet på kabellegging i sjø er avhengig av mange forhold. Det forventes at kabelkontrakten legges
på to leverandører og at man derfor forventer at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger (april - oktober).
Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det må innhentes krysningstillatelser fra eierne av
disse. Utformingen av den enkelte krysning blir avtalt nærmere med den enkelte eier og det vil bli satt
opp egne kontrakter om dette. Kabelen vil bli merket ved ilandføringspunktet og den vil bli avmerket på
sjøkart.
Landtak / ilandføring
Sjøkabelen kan føres opp på land på forskjellige måter. De spesialiserte leggefartøyene opererer inn så
langt dybde og seilingsforhold tillater dette, og kabelen fløtes eventuelt inn den siste strekningen av
mindre båter/lektere.
På grunn av gunstige grunnforhold i strandsonen og kort vei, videreføres kabelgrøften fra sjøbunnen og
inn på land. Grøften er i størrelsesorden 1 meter dyp og 1 meter bred for hver kabel. Dersom to kabler
legges i samme grøft, må denne være ca. 3 meter bred i grøftebunnen av hensyn til minimumsavstand
mellom kablene (grunnet varmeavgivelse).
Ved ilandføring av sjøkabel kreves normalt ingen vesentlige bygningsmessige inngrep og/eller
installasjoner på landsiden.
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Ilandføring Sima

Sima ligger innerst i Simadalsfjorden, 5 km øst for kommunesenteret i Eidfjord. Lokaliseringen er
gunstig med tanke på kort avstand mellom anlegg og aktuelt tilknytningspunkt til sentralnettet. Både i
forhold til naturinngrep og kapasitet i kraftsystemet synes alternativet som en gunstig lokasjon for
NorthConnect. Teknisk sett ligger det godt til rette for etablering av et omformeranlegg i området. En
situasjonsplan er gitt i figur 2.5.

Figur 2.5. Situasjonsplan for omformerstasjon i Sima.

Landtak/ilandføring
Ilandføring av kablene kan løses i strandsonen, med to alternative plasseringer innenfor 100 m avstand
fra omformerstasjonen. Ilandføring litt nord for «Prestekoneholet» vurderes å være det best egnede
stedet. Uansett kreves ingen vesentlige inngrep og/eller installasjoner i forbindelse med landtak.
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DC trasé (trasé for likestrømskabel)
På grunn av kort avstand fra landtak til omformerstasjonen, vil sjøkabelen føres videre på land i grøft
uten å skjøte over til jordkabel. Grøfter kan etableres uten behov for mikroborring eller sprenging.
Traseen vil måtte krysse under den private vegen som går nordover fra krysset på FV103 over broen
over Simadalselva og til de øvrige virksomhetene i området.
Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist i figur 2.5. Området er relativt flatt med god
fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall, kontrollbygg,
transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil være reaktor/
ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca 25 m. Situasjonsplanen
viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol omformer hvor de to polene er
plassert i samme bygg.
En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste naboene er
henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et utskipnings-anlegg
for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.
AC trasé (trasé for vekselstrømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m. Mellom
omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale myndigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon og
Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentralnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen Sima
ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne kombinasjonen
gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse av koblingsstasjonens
bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt 2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og tiltaket
utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst og
veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.
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3 TEORI OG METODER
3.1

Begreper og definisjoner

Noen sentrale begreper og uttrykk er definert nedenfor. Se også ordliste i kapittel 10.
Kulturminne og kulturmiljø
Kulturminneloven (LOV 1978 nr. 50 Lov om kulturminner) definerer kulturminner som alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro
eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet
eller sammenheng. Definisjonene er vide, noe som skyldes at menneskelig aktivitet er svært allsidig, og
derfor har etterlatt en mengde ulike spor. Ordleddet “minne” indikerer at et kulturminne er noe det
knytter seg tradisjon og en viss, men ikke nærmere definerbar, alder til. Ingen konstruksjoner er heller et
kulturminne før det oppfattes og defineres som det.
Fornminner og nyere tids kulturminner
Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537), spesifisert i kulturminneloven (kml.) § 4, er automatisk
fredet, jf. § 3. Slike kulturminner kalles automatisk fredete kulturminner, eventuelt fornminner.
Etterreformatorisk tid (etter 1537) kalles generelt for nyere tid, og kulturminner fra denne perioden for
nyere tids kulturminner. Slike kulturminner er, med unntak av hus fra perioden 1537-1650, ikke
automatisk fredet og har ikke et formelt vern, men kan fredes ved vedtak. Vedtaksfredninger gjelder
vanligvis spesielt bevaringsverdige hus oppført etter 1650. Regulering til spesialområde bevaring etter
plan- og bygningsloven er en langt vanligere måte å sikre verneverdige kulturminner fra nyere tid på.
SEFRAK og bygningsarv
SEFRAK er en landsomfattende registrering av faste kulturminner – SEFRAK – startet i 1974-75.
Registeret omfatter i hovedsak bygninger og ruiner etter bygninger (med unntak av kirker) oppført før
1900, i noen tilfeller også fram til 1940. For å redusere et videre ukontrollert tap av vår eldste
bygningsarv vedtok stortinget 3.3.2000 en lovendring av kulturminneloven (kml. § 25 annet ledd) som
pålegger kommunene meldeplikt ved rivning /vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg
oppført før 1850. Bakgrunn for valg av årstallet 1850 som tidsskille, må sees ut fra at midten av forrige
århundre markerte en omfattende økning i byggeaktiviteten her i landet. Byggeskikk og materialbruk
endret seg også i en betydelig grad fra omkring 1850. En evaluering, der bygningene blir inndelt i
verneklasse A, B eller C, gjør registeret mer rasjonelt i praktisk bruk:




Klasse A: Verneverdige bygninger med fredningspotensial
Klasse B: Verneverdige bygninger som er aktuelle for spesialregulering
Klasse C: Bygninger som kun bør underlegges plan- og bygningslovens generelle bestemmelser

Marine kulturminner
Det finnes kulturminner fra praktisk talt alle kulturhistoriske perioder også under vann. Slike kulturminner
kalles for marine kulturminner, som defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet som nå ligger
i eller under vann, for eksempel på grunn av skipsforlis, havarerte luftfartøy eller oversvømmelse av
landområder. Skipsvrak, skipslast og andre rester etter forlis som er hundre år eller eldre er fredet etter
klm. § 14. For øvrige marine kulturminner og gjenstander under vann gjelder kulturminnelovens øvrige
vernebestemmelser.
Maritime kulturminner
Dette er kulturminner i kystsonen med tilknytning til marin aktivitet. I motsetning til marine kulturminner,
er de maritime kulturminnene stort sett å finne over vann, i strandsonen, havneområder eller andre
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sjørelaterte miljø. Eksempler på maritime kulturminner er fartøyer (flytende båter og skip), gamle
fiskevær, naust og annen kystnær og tradisjonell bebyggelse, fyrstasjoner, seilingsmerker, fiskehjell,
båtstøer, kaier, havner, farleder, rester etter ankerplasser, forankringsfester, ballastplasser, strandede
båtvrak og andre spor etter de maritime næringer, som fiske- og fangstplasser og minner etter spesielle
aktiviteter som egg- og dunsanking, m.m. Dersom kulturminnene inngår i en noe større sammenheng
eller kulturmiljø, vil dette kunne karakteriseres som et maritimt kulturlandskap. I enkelte tilfeller vil det
være en flytende overgang fra definisjonen maritimt til marint kulturminne eller kulturmiljø, eksempelvis
kai- og bryggeanlegg med konstruksjoner som er både over og under vann eller sammenhengende
miljø som spenner fra kaianlegg med tilhørende bygninger til akkumulerte kulturlag i sjø. For slike
kulturmiljø eller kulturlandskap kan vernebestemmelsene være sammensatte.
Kulturlandskap
Den videste definisjonen av kulturlandskap er landskap som, i større eller mindre grad, er påvirket av
mennesker. Det rene, upåvirkede naturlandskap er kulturlandskapets motsetning. Kulturlandskapet
omfatter et vidt spekter av menneskelig påvirkning, fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirkede
områder, via beitelandskap og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er
menneskeverk. I kulturhistorisk sammenheng er begrepet oftest knyttet til jordbrukets kulturlandskap,
med rester av kulturlandskap og kulturminner fra ulike tidsperioder etter ulike driftsformer og arealbruk.
Landskap med stor tidsdybde og mangfold har ofte betydelige estetiske kvaliteter, og utgjør en unik
kunnskaps- og opplevelsesressurs.
Dagens kulturlandskap er et resultat av menneskelig aktivitet og innvirkning på våre fysiske omgivelser
over svært lang tid, og det er sporene etter dette som er kulturminner. Kulturminner kan derfor ikke
isoleres fra kulturlandskapet de er en del av, og sammenhengene i miljøet er vesentlige for opplevelse
og forståelse. Det historiske landskapet er i så måte en uvurderlig og ikke-fornybar ressurs, og utgjør en
viktig del av rammene rundt vårt fysiske miljø som vi bor og ferdes i. Vakre og estetiske landskap er ofte
karakterisert ved tidsdybde, lesbarhet og harmoni. Hvordan vi velger å forme og endre våre fysiske
omgivelser har derfor betydning for menneskers livskvalitet. I dette ligger det et stort samfunnsansvar,
som til syvende og sist handler om god eller dårlig, positiv eller negativ lokal og regional stedsutvikling.
3.2

Problemstillinger

Utbyggingen kan virke inn på kulturminner og kulturmiljø på grovt sett to måter:
3.2.1

Direkte virkninger

Dette omfatter skade, fjerning, tildekking, flytting og forandring av kulturminner. Det er kun kulturminner
og kulturmiljø i selve tiltaksområdet som kan bli direkte berørt.
Kulturminnelovens § 3 første ledd skisserer forbud mot disse former for inngrep i automatisk fredete
kulturminner, med mindre det er lovlig etter kml. § 8, det vil si tillatelse etter dispensasjon. Alle
automatisk fredete kulturminner etter kml. § 6 har dessuten en sikringssone på fem meter fra
fornminnets synlige eller kjente ytterkant. Rettsvernet etter § 3 gjelder også for sikringssonen.
3.2.2

Indirekte virkninger

Denne typen virkninger oppstår ved at tiltaket preger omgivelsene på en måte som gjør at landskapet
endrer karakter og kulturminnets/kulturmiljøets kontekst blir endret eller forstyrret. Visuelle virkninger,
støy, reflekser, bevegelser og skyggevirkninger vil kunne virke negativt i forhold til kulturminnets
naturlige kontekst og opplevelsesverdi. Slike virkninger kan omfatte et forholdsvis stort influensområde.
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Utredningsprogram

Utredningsprogrammet fastsatt av NVE den 26.09.11 samt tilleggskrav i brev datert 09.07.12 legger
rammene for innhold og gjennomføring av utredningen for temaet kulturminner og kulturmiljø:








Kjente automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og
kulturmiljø i traseene og i influensområdet, skal beskrives og vises på kart. Med influensområder
menes de områder hvor kulturminner og kulturmiljø kan bli vesentlig visuelt berørt. Influensområdet
vil ofte være betraktelig større enn selve tiltaksområdet.
Kulturminnene og kulturmiljøenes verdi skal vurderes og vises på kart.
Direkte virkninger og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og
vurderes. Dette skal gjøres både for tiltaksområdet og influensområdet. Tiltaksområdet omfatter de
enkelte trasealternativene med tilhørende tekniske inngrep (trafostasjoner, veier, etc.)
Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner i traseene skal beskrives og vises på kart.
Dette inkluderer vurdering av kulturminner i sjø/vassdrag.
Det skal redegjøres kort for hvordan virkninger for kulturminner kan unngås ved plantilpasninger.
NorthConnect KS skal kontakte Bergens Sjøfartsmuseum for innhenting av informasjon om
kulturminner i sjø.

Fremgangsmåte:
Utredningen skal bygge på eksisterende kunnskap, og relevant dokumentasjon skal gjennomgås, for
eksempel Askeladden kulturminnedatabase (www.ra.no). Kulturminnemyndighetene og relevante
regionale og lokale myndigheter/informanter skal kontaktes. Fylkeskommunen er regional
kulturminnemyndighet, mens det for kulturminner i sjø er Norsk Maritimt Museum. For strekninger eller
områder på land hvor gjennomgang av dokumentasjon og kontakt med myndigheter eller lokalkjente
viser at potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner er stort, skal vurderingene i
nødvendig grad suppleres med befaring av personell med kulturminnefaglig kompetanse.
Kulturminneundersøkelser i sjø gjennomføres når endelig trasé for sjøkabelen er fastlagt.
Riksantikvarens ”Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar” (2003) og, NVEs veileder
2/2004 ”Hensynet til kulturminner og kulturmiljøer ved etablering av energi- og vassdragsanlegg”, kan
benyttes i vurderingen. For å vurdere de visuelle virkningene kan NVEs veileder 3/2008 ”Visuell
innvirkning på kulturminner og kulturmiljø” benyttes. Databasene ”Askeladden” (oversikt over fredete
kulturminner og kulturmiljøer) og SEFRAK-registeret (register over eldre bygninger og andre
kulturminner) kan benyttes til utredningsarbeidet.
3.4

Metode

Utredningen er utført i henhold til et metodesett beskrevet i Statens vegvesens håndbok-140 (2006).
Konsekvensvurderingene er sluttproduktet av en systematisk gjennomgang, der konsekvens er et
resultat av en vurdering av landskapets verdi i forhold til tiltakets omfang.
3.4.1

Verdi

Kulturminner eldre enn 1537 er gjennom det automatiske vernet generelt vurdert til å være av nasjonal
verdi. Nyere tids kulturminner og kulturmiljø som er vedtaksfredet er gjennom vedtaket også vurdert til å
være av nasjonal verdi. Regional verdi kan være knyttet til det særmerkte ved regionen. Det kan også
være kulturminner som er sjeldne i en region, men vanlig utbredt ellers i landet. Lokal verdi er ikke det
samme som lav verdi, og slike kulturminner kan ha stor symbolverdi for et lokalsamfunn. Dette er
kulturminner som først og fremst knytter seg til lokalhistorien, eller som er svært vanlig utbredt.
- 14 -

NorthConnect - konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø

AMBIO Miljørådgivning AS

Fornminner har generelt høy vitenskapelig verdi. De representerer den eneste direkte kunnskapskilden
man har om menneskets tilværelse i forhistorisk tid, og er et viktig supplement til de historiske kilder fra
middelalderen. Også nyere tids kulturminner kan være viktige supplement til andre vitenskapelige kilder.
Kulturminner tilfører også landskapet en historisk dimensjon og gir det karakter, og beriker derigjennom
vår opplevelse og oppfatning av omgivelsene. Kulturminner representerer videre en unik kunnskaps- og
erfaringsressurs, og har derfor en prinsipiell pedagogisk verdi.
En evaluering, der SEFRAK-registrerte bygninger blir inndelt i verneklasse A, B eller C, gjør registeret
mer rasjonelt i praktisk bruk. Gruppe A har generelt fredningspotensial og av nasjonal verdi. Gruppe B
er verneverdige og av regional verdi, og bør reguleres til spesialområde bevaring. Gruppe C er andre
bygninger av mer lokal verdi som bør bevares og underlegges plan- og bygningslovens generelle
bestemmelser.
Ved verdivurdering må flere kriterier legges til grunn, blant annet en faglig vurdering av type objekt,
sammenheng (kontekst) og miljø, autentisitet, tilstand, representativitet, sjeldenhet, stilart, tidspreg,
arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet, m.m. Kulturminnenes opplevelsesverdi og pedagogiske verdi
vurderes etter de samme kriteriene, men da spiller også forhold som bruksverdi, tilgjengelighet, m.m. en
større rolle.
Verdisetting av kulturminner og kulturmiljø er sammensatt og komplisert, og et kulturminne kan ha lav
verdi ut fra et av disse kriteriene men høy verdi ut fra et annet. En i denne sammenhengen enklere og
mer generell måte å sammenfatte kulturminners og kulturmiljøers verdi på er å vurdere denne som
henholdsvis liten, middels eller stor etter kriteriene presentert i tabell 3.2 (jf. Statens vegvesen 2014).
Tabellen tar høyde for de fleste kriteriene presentert ovenfor, men er ikke nødvendigvis direkte
overførbar til andre måter å vurdere verdi på. Verdien angis på en tredelt, trinnløs skala fra liten til stor
verdi (figur 3.1).
Verdi
Liten

Middels

Stor

▲
.

Figur 3.1. Verdiskala.

Tabell 3.2. Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø (etter Statens vegvesen 2014). Fortsetter neste side.
Type kulturmiljø

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Fornminner/samiske
kulturminner
(automatisk fredet)

- Vanlig forekommende
enkeltobjekter ute av opprinnelig
kontekst

- Representativ for epoken/
funksjonen og inngår i en kontekst - Steder det knytter seg
tro/tradisjon til

Kulturmiljøer knyttet
til primærnæringene
(gårdsmiljøer/
fiskebruk/ småbruk
og lignende)

- Miljøet inngår i en lokal
sammenheng men ligger ikke i
opprinnelig kontekst
- Bygningsmiljøet er vanlig
forekommende eller inneholder
bygninger som bryter med
tunformen
- Inneholder bygninger av
begrenset kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning

- Miljøet er viktig i en regional
sammenheng
- Enhetlig bygningsmiljø som er
representativt for regionen, men
ikke lenger vanlig og hvor
tunformen er bevart
- Inneholder bygninger med
kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning

- Sjeldent eller spesielt godt
eksempel på epoken/funksjonen og
inngår i en viktig kontekst
- Steder av regional eller nasjonal
betydning som det er knyttet
tro/tradisjon til
- Miljøet er viktig i nasjonal
sammenheng
- Bygningsmiljø som er sjeldent
eller særlig godt eksempel på
epoken/ funksjonen og hvor
tunformen er bevart
- Inneholder bygninger med stor
kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning

- 15 -

NorthConnect - konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø

AMBIO Miljørådgivning AS

Type kulturmiljø

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Kulturlandskap

- Kulturlandskap med få
kulturhistoriske spor

Kulturmiljøer i
tettbygde områder
(bymiljøer, tettsteder
etc.)

- Miljøet er vanlig forekommende
eller er fragmentert Inneholder
bygninger som har begrenset
kulturhistorisk betydning

- Kulturlandskap som inneholder
flere kulturhistoriske spor som
ligger i en kontekst
- Enhetlig miljø som er
representativ for epoken, men ikke
lenger vanlig
- Inneholder bygninger med
arkitektoniske kvaliteter og/eller
kulturhistorisk betydning

Tekniske og
industrielle
kulturmiljøer

- Miljøet er vanlig forekommende
og ligger ute av kontekst
- Inneholder konstruksjoner uten
spesielle arkitektoniske kvaliteter

- Miljøet er representativt for
epoken og ligger i opprinnelig
kontekst
- Inneholder konstruksjoner med
arkitektoniske kvaliteter

Andre kulturmiljøer
(enkeltbygninger,
kirker, parker og
lignende)

- Miljøet er vanlig forekommende
og/ eller fragmentert
- Bygninger uten spesielle
kvaliteter

- Miljø som er representativt for
epoken, men ikke lenger vanlig
- Inneholder bygninger/objekter
med arkitektoniske/kunstneriske
kvaliteter

- Sjeldent/ godt bevart
kulturlandskap av nasjonal
betydning
- Enhetlig miljø som er sjeldent
eller særlig godt eksempel på
epoken.
- Inneholder bygninger med
spesielt store arkitektoniske
kvaliteter og/eller av svært stor
kulturhistorisk betydning
- Miljøet er sjeldent og et spesielt
godt eksempel på epoken og
inngår i en viktig kontekst
- Inneholder konstruksjoner med
spesielt store arkitektoniske
kvaliteter
- Miljø som er sjeldent og/eller et
særlig godt eksempel på epoken.
- Bygninger/objekter med svært
høy arkitektonisk/ kunstnerisk
kvalitet

3.4.2

Omfang

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene
kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til 0-alternativet. Omfanget kan være knyttet
til direkte arealbeslag eller det kan påvirke sammenhenger mellom kulturmiljøet og omgivelsene. Andre
forhold som endringer i grunnvannstand, økt barrierevirkning, støy, fragmentering eller terrenginngrep
kan også påvirke et kulturmiljø. Endringer i omgivelsene kan også påvirke den kulturhistoriske
konteksten eller sammenhengen mellom kulturmiljøer. I noen tilfeller vil opplevelsen av kulturmiljøet bli
redusert og konteksten de ligger i bli svekket.
Omfanget blir fastsatt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang via intet omfang til stort positivt
omfang (figur 3.2).

Figur 3.2. Skala for vurdering av omfang (Statens vegvesen 2014).

Tiltaket vurderes ut fra hvilken grad det
• påvirker områdets bruksmuligheter
• påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold
• påvirker tilgjengelighet til viktige målpunkt for gående og syklende i og utenfor området
• påvirker områdets identitetsskapende betydning
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Konsekvens

Konsekvensgrad uttrykkes ved en sammenstilling av områdenes verdi i forhold til tiltakets
virkningsomfang. Hovedprinsippet er at stor verdi og stort omfang gir stor til meget stor konsekvens,
mens liten verdi og lite omfang gir tilsvarende liten eller ubetydelig konsekvens. Dette er illustrert i
konsekvensmatrisen i figur 3.3.

Figur 3.3. Konsekvensmartrisen viser hvordan verdi og omfang
kombineres for å utlede konsekvens (Statens vegvesen 2014).

3.5

Influensområde

Land
Influensområdet defineres som det området som tiltaket vil påvirke. Dette omfatter både direkte
virkninger i form av fysiske inngrep i planområdet, til indirekte virkninger i form av blant annet visuell
påvirkning og støy osv. i nærmiljøet. De fysiske inngrep har selvsagt størst konsekvenser for
kulturminner dersom disse blir direkte berørt. For indirekte virkninger fastsettes influensområdet
skjønnsmessig i forhold til type tiltak og de lokale topografiske forhold.
Sjø
For tiltak i sjø omfatter influensområdet fjord- og kyststrøkene samt Nordsjøen helt ut til grensen av
norsk økonomisk sektor (figur 3.4). Siden traseen for sjøkabel ikke er fastsatt ennå, er kulturminner i de
aktuelle fjordsystemene omtalt i sin helhet. For Nordsjøen er det kun gitt noen forholdsvis grove,
generelle vurderinger.
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Figur 3.4. Influensområdet for North Connect på norsk side strekker seg til ytre grense av norsk sektor.

3.6

Materiale

Rapporten presenterer en sammenstilling av verdiene i området, basert på befaringer, en rekke
temakart og topografiske kart, flyfoto, offentlige registreringer, databaser og utredninger samt andre
skriftlige og muntlige kilder. Kildene framkommer av referanselista i kapittel 9.
Riksantikvarens nettbaserte fornminnedatabase Askeladden er hovedkilden for opplysninger om
automatisk fredete kulturminner. Referansene til alle omtalte automatisk fredete kulturminner i
statusdelen er med henvisning til registreringsnummer i Askeladden.
Opplysninger om nyere tids kulturminner er basert på nettbaserte kart og databaser som Arealis
(SEFRAK) og andre nettbaserte kilder, skriftlige kilder som bygdebøker og lokalhistorisk litteratur samt
muntlige kilder.
Det er foretatt befaring i tiltaks- og influensområdet, som danner et rimelig godt grunnlag for en generell
vurdering og oppfatning av området. Befaringene er et godt supplement til gjeldende registreringsstatus.
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4 Kulturminner i sjø
4.4
4.4.1

Nordsjøen
Steinalderfunn

Det finnes ingen kjente funn av menneskeskapt materiale fra steinalder på norsk sokkel sør for 62°N.
Det er imidlertid funnet en mammuttann med usikker posisjon ved tråling i sørlige deler av dette
området. Funnet er registrert ved Norsk Sjøfartsmuseum.
Dette innebærer at det pr. i dag ikke er registrert noen steinalderlokaliteter innenfor norsk økonomisk
sektor i det området som vil bli berørt av planene.
I britisk sektor er det gjort ett funn på Vikingbanken, omtrent 13 km fra norsk økonomisk sone. Funnet er
gjort i en vibrocore-prøve (60+01/46) fra 143 meters dyp, 28 cm nede i sedimentet. Gjenstanden som
ble funnet er et lite skraperredskap av flint.
Store deler av Nordsjøen har vært tørt landareal i slutten av siste istid. Det knytter seg derfor et visst
potensial for steinalderfunn i deler av det aktuelle området (se mer i kap. 6.1).
4.4.2

Skipsvrak

En gjennomgang av kulturminneforvaltningens databaser viser at det er registrert sikre funn fra
skipsvrak, som definert i kulturminnelovens § 14, på sokkelen utenfor grunnlinjen. Det dreier seg om et
begrenset antall funn, noen er tatt i trål, og andre funn er gjort i forbindelse med oljevirksomhet og
opprydning på sjøbunnen. Et stort stykke av en trekjøl er funnet under vedlikehold på H-4 manifolden på
Troll B-plattformen. Kjølen var brukket i to, et stykke på 10,5 m, det andre 3,8 m kjølens høyde og
bredde er 40 x 40 cm. Kjølen er antagelig revet ut av en trål som har passert over manifolden, eller
dumpet fra tråler, ettersom rester av trålpose fortsatt hang fast på kjølen (Gundersen m.fl. 2006).
En gjennomgang av en rekke forlisdatabaser og arkiver ved ulike institusjoner viser at et betydelig antall
forlis av skip i området er kjent og mange med omfattende forlisberetninger. For en del vrak er ikke
posisjonene på sjøbunnen registrert eller ikke verifisert.
Kjente, innmeldte vrakposisjoner i Nordsjøen er illustrert på kart i figur 4.1. Oversikten er langt fra
fullstendig i forhold til den reelle situasjon. Mange av vrakene er av nyere dato, men kartet kan brukes til
å illustrere potensialet for eldre vrak utenfor grunnlinja.
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Figur 4.1. Innmeldte vrakposisjoner i Nordsjøen (fra Gundersen m.fl. 2006).
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Kyst- og fjordstrøk

De aller fleste vrak som Bergens Sjøfartsmuseum kjenner til er lagt inn i kulturminnedatabasen
Askeladden. Denne er ikke nødvendigvis oppdatert på registreringer gjort den aller siste tiden. Det er
ingen vrak i de aktuelle områdene som er unntatt offentligheten (Eirik Søyland, Bergens
Sjøfartsmuseum, pers. medd.). Vrakene blir presentert nedenfor. Vrakposisjonene er vist på flere
oversiktskart, og er ellers koordinatfestet i vedlegg (kapittel 11).
Det er registrert en rekke skipsvrak i fjordsystemet fra ytterst i Bømlafjorden og inn til indre deler av
Hardangerfjorden. De fleste vrakene ligger på forholdsvis grunt vann og nær land, men det er også flere
vrak midtfjords og på dypt vann, i områder som potensielt kan komme i konflikt med planene. Sistnevnte
kategori dreier seg hovedsakelig om krigsvrak fra siste verdenskrig, mens eldre vrak mer typisk ligger i
eller nær strandsonen.
Bømlafjorden
Oversikt og lokalisering av vrakene i og rundt Bømlafjorden framgår av figur 4.2 og tabell 4.1.

Figur 4.2. Lokalisering av registrerte skipsvrak i og rundt Bømlafjorden.
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Tabell 4.1. Registrerte skipsvrak i og rundt Bømlafjorden.
Kartref.
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

Beskrivelse
”Familien”. Skonnert på 67 nettoregistertonn. Forlisdato: November 1869.
Sted: Forliste et sted rundt Espevær. Årsak: Ukjent. Utslippspotensiale:
INGEN.
”Express”. Dampskip i furu på jernspant, kompositt. 92 nettoregistertonn.
Forlisdato: 16. oktober 1873. Sted: Bømlahuk. Årsak: Grunnstøtte på
grunn av skade i maskinen og sank. Utslippspotensiale: INGEN.
”Mobila”. Jakt på 75 nettoregistertonn. Forlisdato: Ukjent 1900. Sted:
Tjernagelneset i Sveio. Årsak: Forlatt av mannskapet drev skipet på en
grunne ved Tjernagelneset. Anker skal være funnet på stedet og fungerer i
dag som akterfortøyning i nærmeste bukt. Utslippspotensiale: INGEN.
”Ingeborg”. Motorkutter på 56 bruttoregistertonn, 30 nettoregistertonn. Rute
under forlis: Austevoll - Haugesund. Last: Ballast. Forlisdato: 23. juni 1937.
Sted: Nappholmene i Bømlafjorden. Årsak: Kolliderte med ruteskipet ”Kong
Oscar” og sank nærmest umiddelbart. Utslippspotensiale: INGEN.
Ukjent opphav, strandet båt.
Ballastrøys, skipsrester nedi sanden og løsfunn av byggematerialer. Det er
også flere løsfunn av gjenstander rundt vraket.
Vrak: R-56. BRT: 130. Forlis: 8. desember 1944. Årsak: Senket av fly.
”Relis” (Tidl. navn ”Dronning Sophie”). Dampskip på 286 nettoregistertonn.
Byggeår 1892 BMK, Bergen Mek. Verksted. Forlisdato: 24. januar 1914.
Sted: Mosterhavn ved Grunnavåg. Årsak: Skipet ble hugget opp og bare
rester av skroget, pullert og losseblokk ligger igjen. Utslippspotensiale:
INGEN.
Skipet er hugget opp, men det ligger rester igjen på sjøbunnen
Skipsfunn. Sokkanker av metall anslått til ca. 40 kg, ca. 105 cm langt,
bredde 110 cm og (nedre) 65 cm.
”Hulsman”. Motorkutter på 40 TDW. Forlisdato: 25. januar 1928. Last:
Kalkmel. Sted: Mosterhamn. Årsak: Mistet motoren i innløpet til
Mosterhamn og ble knust mot Dahls brygge. Utslippspotensiale: INGEN.
”Tauri”. Forlist: 1941. Årsak: Sunket.
”Viola” (Tidl. navn: ”Este”). BRT: 991. Forlis: 7. januar 1945. Årsak: Senket
av norsk MTB.
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Reg. nr.
(Askeladden)
140886

Status

140936

Automatisk fredet

140902

Automatisk fredet

140896

Automatisk fredet

144559
89252

Uavklart
Automatisk fredet

139739
141009

Ikke fredet
Automatisk fredet

89260
102240

Automatisk fredet
Automatisk fredet

140894

Uavklart

139745
139736

Uavklart
Ikke fredet

Automatisk fredet
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Klosterfjorden - Kvinnheradsfjorden
Oversikt og lokalisering av vrakene i og rundt Klosterfjorden – Kvinnheradsfjorden framgår av figur 4.3
og tabell 4.2.

39
Figur 4.3. Lokalisering av registrerte skipsvrak i og rundt Klosterfjorden - Kvinnheradsfjorden.

Tabell 4.2. Oversikt over vrakene i og rundt Klosterfjorden – Kvinnheradsfjorden.
Kartref.
19
20
21
22
23
24
25

26
39

Beskrivelse
Last av tegl på sjøbunn ved Midtøystaken
NS 28 ”Gazelle” (Tidl. navn: ”Skarv”). Forlis: 27. september 1942. Årsak:
Kolliderte og sank.
Vrak av et cirka 40 m lang skip som ligger på nordspissen av øya Hille
”Ølen”. Dampskip på 18 bruttoregistertonn. Forlisdato: 10. mai 1918. Sted:
Klosternes, Halsnøy. Årsak: Fartøyet rente på klosterneset og ble stående
på land. Utslippspotensial: INGEN.
”Sæl”. Torpedobåt på 107 tonn deplasement. Forlisdato: 18. April 1940.
Sted: Ånuglo, Onarheimsfjorden. Årsak: Torpedert av tyske torpedoer.
Utslippspotensial: INGEN.
”Stegg”. Type: Torpedobåt. Forlist ved kai: 20. april 1940. Årsak: Senket
med artilleri.
”Varafjell” (Tidl. navn: ”Torvang”, ”Hagar”, ”Julia”). Tonnasje: 414
bruttoregistertonn. Last: Zinknitrat. Forlisdato: 29. desember 1942. Sted:
Uskedalen ved Krossnes. Årsak: grunnstøtte på Krossneset. Vraket skal i
dag ligge på 70 meter. Utslippspotensial: MULIG.
Trevrak, delt i to. Den ene halvdelen ble flyttet før utfylling av bukta, mens
den andre halvdelen ble liggende igjen på funnstedet.
”Isflora”. Vrak av den Norske fanskuta "Isflora" (Taifun). Bygget 1917 og
sank 9 august 1942.
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Reg. nr.
(Askeladden)
89313
139818

Status

131120
141026

Uavklart
Automatisk fredet

141044

Automatisk fredet

139804

Ikke fredet

139802

Ikke fredet

90263

Automatisk fredet

179128

Ikke fredet

Uavklart
Automatisk fredet
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Hissfjorden - Samlafjorden
Oversikt og lokalisering av vrakene i og rundt Hissfjorden - Samlafjorden framgår av figur 4.4 og tabell
4.3.

Figur 4.4. Lokalisering av registrerte skipsvrak i og rundt Hissfjorden - Samlafjorden.

Tabell 4.3. Oversikt over vrakene i og Hissfjorden og Samlafjorden.
Kartref27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Beskrivelse
”Glen Tanar”. Dampskip på 876 bruttoregistertonn. Forlisdato: 2. januar
1937. Sted: Grønevik, nord for Gjermundshamn.
Trebåt fra Holland som kom lastet med høy til 30 hester som ble benyttet
under gruvedrift i området på slutten av 1800-tallet.
Funn av gavlbåt som ligger med kjølen opp. I meget dårlig forfatning.
”Vigilant”. Motorkutter på 55 fot. Forlisdato: 27. september 1942. Sted:
Joneneset, Ytre Samlafjorden. Årsak: Rormannen ble syk og skipet
grunnstøtte på Joneneset. Utslippspotensiale: INGEN.
Ballastrøys, trolig stammer ballasten fra utskipningen av skiferheller fra flere
brudd i nærområdet. Det finnes sannsynligvis flere ballastrøyser i sjøen på
vestsiden av Solesnes.
Ballastrøys
Lekterskrog med utenpåliggende ror. Lengde 25 m, bredde 6 m.
”Embla”, forliste i 1894. Treskute. Kjøl og babord side samt ballaststein og
antatte rester av en ovn er påvist. Det er også funnet et spygatt av bly.
Mulig vrak, utenfor avmerket dumpeområde. Lengde 6 m, bredde ca. 2,5 m.
Lengde 8,5 m, bredde, 3 m. Mindre treskrog på grunnlag av størrelse og
høyde over bunnen. Trolig en gammel fiskebåt eller lignende.
”Utne”, Robåtlignende vrak, med en lengde på ca. 14 meter. Svært usikker
kartfesting.
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Reg. nr.
(Askeladden)
140960

Status

149511

Automatisk fredet

149540
140911

Ikke fredet
Automatisk fredet

123807

Uavklart

89149
141149
127636

Uavklart
Ikke fredet
Automatisk fredet

141150
141147

Ikke fredet
Uavklart

123899

Uavklart

Ikke fredet
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Eidfjorden
Oversikt over det ene registrerte vraket i Eidfjorden framgår av figur 4.6 og tabell 4.5.

Figur 4.5. Lokalisering av registrert skipsvrak i Eidfjorden.

Tabell 4.4. Oversikt over vraket i Eidfjorden.
Kartref38

4.6

Beskrivelse
Metallskrog, noe utfalt på styrbord side. Høy baugprofil som enten skyldes
konstruksjon eller at sammenstøtet med bunnen har bøyet baugen på
skroget. Smal, rund hekk. Forhøyning på overbygg på hekken, som enten
kan være nødstyring eller eventuelt luftvernskyts. Mulig fartøystype:
Fjordabåt eller forpostbåt (f.eks. tysk vaktbåt på hvalbåtskrog).

Reg. nr.
(Askeladden)
141144

Status
Uavklart

Verdivurdering for kulturminner i sjø

Automatisk fredete skipsvrak vil som regel ha stor verdi. Også krigsvrak har ofte stor verdi, selv om
alder og omstendigheter ikke gir et automatisk rettsvern. Slike vrak vil i noen tilfeller være omfattet av
andre former for vern, eksempelvis som skipsgraver. Verdien av vrak med uavklart vernestatus vil være
noe mer usikker. Ikke fredete vrak vil kunne variere i verdi fra liten til stor.
Verdi
Liten

▲

Middels

▲

.
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5 Kulturminner og kulturmiljø i Sima, landareal
Automatisk fredete kulturminner
Det er pr. i dag ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner i planområdet ved Sima eller i
umiddelbar nærhet.
Nærmeste registrerte fornminne, en fjernet gravhaug (Askeladden 102252), befinner seg på Tveit. Dette
er 1,5 km lengre oppe i Simadalen, og utenfor definert influensområdet.
SEFRAK
Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet.
I nærområdene er det tre SEFRAK-registrerte bygninger (tabell 5.1).
Tabell 5.1. SEFRAK-registrerte bygninger i nærmiljøet på Sima.
Nr.
1

SEFRAK ID
12320107028

Navn
Tveitane

2

12320107029

Tveitane

3

12320107031

Sæd

Kulturminne
Løe med grind- eller stavkonstruksjon, hugget skifer
på taket
Våningshus, laftet yttervegg med horisontalt trepanel,
hugget skifer på taket
Naust med laftet yttervegg og hugget skifer

Datering
1800-tallet

Kategori

1800-tallet
1800-tallet

Det er ellers en del SEFRAK-registrerte bygninger tilknyttet gårdsmiljøene videre oppover Simadalen,
de nærmeste tre på gården Sæd, ca. 900 meter fra planlagt anleggsområde. Dette er likevel vurdert å
være utenfor influensområdet.
5.1

Verdivurdering for kulturminner ved Sima, landareal

Bygningsmiljøene er ikke evaluert, tilgjengelige opplysninger er sparsomme og tilstanden uviss.
Opplysningene indikerer enhetlig men vanlig forekommende bygningsmiljø i en lite opprinnelig kontekst
preget av kraftutbygging og andre inngrep. Samlet vurdert til middels verdi.
Verdi
Liten

Middels

Stor

▲
.

Kart over Sima som viser SEFRAK-objektenes lokalisering i forhold til de planlagte tiltak framgår av
kartet i figur 5.1. Verdivurdering av kulturminnene er vist på kart i figur 5.2.
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Figur 5.1. Kart over SEFRAK-objektene i influensområdet i Sima.
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Figur 5.2. Verdikart for kulturmiljøet i Sima.
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Kulturlandskap

Nasjonalt og regionalt viktige kulturlandskap
Kulturlandskap inneholder viktige kulturhistoriske og/eller biologiske verdier. Prosjektet “Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap” (1994) hadde som mål å utarbeide en oversikt over verdifulle
kulturlandskap i Norge. Prosjektet ble avgrenset til jordbrukets kulturlandskap. Et rikt kulturlandskap har
bevart et mangfold av natur- og kulturverdier og beholdt sitt særpreg.
Det er ikke registrert noen nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap i tiltaksområdene eller i
influensområdet for øvrig.
Lokalt viktige kulturlandskap
Det er foretatt få registreringer av lokalt viktige kulturlandskap, slik at kildetilgangen er liten. Slike
områder har gjerne svært lang brukstid og tidsdybde, og det er ofte på slike steder at de bevarte og
registrerte synlige fornminnene ligger.
Det tradisjonelle kulturlandskapet har vært i stor endring. Utmarka gror igjen mange steder pga. mindre
utmarksbeite. Innmarka består i dag i hovedsak av fulldyrket mark brukt til grasproduksjon. Dette har
også ført til at en del kulturminner tilknyttet kulturlandskapet har gått tapt, som steingarder,
rydningsrøyser m.m. Det åpne agrarlandskapet utgjør likevel en viktig landskapsmessig ramme rundt
kulturminner og kulturmiljø med tilknytning til primærnæringen.
Det er ikke registrert noen lokalt viktige kulturlandskap i tiltaksområdene eller i influensområdet for øvrig.
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6 Potensial for ikke registrerte kulturminner
6.1

Nordsjøen

Potensial for steinalderfunn
Store deler av Nordsjøen har ligget tørt i flere tusen år etter siste istid. I løpet av denne tiden tok dyr og
mennesker området i bruk. Det er gjort funn av steinalderredskaper nær norsk sektor, og funn av bl.a.
mammuttenner og knokler på norsk sokkel. Det er høy sannsynlighet for å påtreffe overleirete
steinalderlokaliteter i store deler av Nordsjøen.
Mot slutten av siste istid smeltet isen over de nåværende britiske øyer raskere enn over Skandinavia og
Nord-Amerika. Dette medførte blant annet at store deler av kontinentalsokkelen ble isfri mens
mesteparten av vannet fortsatt lå bundet opp i is i nord. I kombinasjon med at vekten av isen over
sokkelen forsvant, og isen over Skandinavia fortsatt presset landet ned, ble store deler av norsk
kontinentalsokkel tørt og isfritt landareal, og dermed teoretisk beboelig for mennesker og dyr.
Maksimum utstrekning på landarealet i Nordsjøen er beregnet til å ha vært for rundt 14 – 16 000 år
siden. Dette “sunkne” kontinentet omtales gjerne som “Doggerland”. Utenfor grunnlinja på norsk sokkel i
Nordsjøen, fra sokkelgrensen i sør til 62 grader nord, er potensialet for funn fra steinalder kun til stede
sør og vest for Norskerenna. Norskerenna har i hele den aktuelle tidsperioden skilt “Doggerland” fra det
norske fastland.
Oversikt over landfaste deler av Nordsjøen til ulike perioder av steinbrukende tid er vist i figur 6.1. Kartet
illustrerer at man skal ganske langt ut i norsk sektor før det vil kunne være potensial for
steinalderlokaliteter.
Fra Danmark er det kjent flere tusen steinalderboplasser under vann. Funnene er gjort på grunt vann,
men de viser at til tross for erosjon fra bølger og strøm, kan bevaringsforholdene være svært gode.
Både bein og treverk er funnet bevart, noe som er svært sjeldent ved funn på land fra samme periode.
Mens disse lokalitetene har det til felles at de ble forholdsvis raskt oversvømt av havet igjen, og dermed
fikk bedre betingelser for bevaring av organisk materiale, vil lokaliteter i “Doggerland” kunne ha ligget
landfast i kanskje flere tusen år før de forsvant i havet. Potensielt vil inngrep i “Doggerland” likevel
kunne være i konflikt med til dels meget godt bevarte lokaliteter som derfor har svært stor verdi.
Det vil imidlertid by på store utfordringer å påvise steinalderlokaliteter i Nordsjøen, og undersøkelsene
vil kunne være meget kostbare. Sedimentlagenes tykkelse og havdyp mellom 80 – 120 meter vil kunne
utgjøre svært vanskelige hindringer i forhold til muligheten til å kunne registrere disse, og senere også i
forhold til tilgjengelighet og undersøkelsesmulighet. I praksis vil dette begrense mulighetene til å kunne
innfri undersøkelsesplikten.
Med disse forbehold, og i og med at det ikke finnes holdepunkter i tidligere registreringer i norsk sone,
vil en vurdering av potensialet for steinalderlokaliteter i det aktuelle området der kabelen skal legges
ikke være stort mer enn en kvalifisert synsing.
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Figur 6.1. Kartutsnittene illustrerer landfaste deler av Nordsjøen (grønne områder) i ulike perioder av steinalderen (fra
Gundersen m. fl. 2006).

Potensial for skipsvrak
Det er mange skipsvrak i Nordsjøen, et resultat av ulykker og forlis i kjølvannet av en lang historie med
seiling og skipsfart. Det er grunn til å anta at Nordsjøen ble krysset med kano- eller kajakkliknende
farkoster allerede i steinalderen. Det er likevel først etter utviklingen av seilskipet at farten økte i
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vikingtid og middelalder, og med en tiltakende ekspansjon inn i nyere tid som følge av utstrakt handel
mellom landene i Nordsjøregionen. I nyere tid har Nordsjøen vært et av verdens mest beseilte farvann.
Det har naturlig nok skjedd flere skipsforlis langs kysten enn i åpent farvann. Det er likevel mange ytre
eller indre omstendigheter som kan føre til forlis også på åpent hav, for eksempel storm, drivis,
krigshandlinger, tekniske feil/mangler/slitasje på selve skipskonstruksjonen eller navigasjonsfeil og
feilvurderinger. Det vil også kunne være særlige konsentrasjoner av vrak langs etablerte seilingsruter,
fiskefelt, m.m. Nordsjøen peker seg ut blant annet på grunnlag av til dels store bølgehøyder i et
værutsatt område, og det har her vært krigshandlinger i en rekke konflikter gjennom mange hundreår,
med brenning og senkning av fartøyer, senest under andre verdenskrig.
Mens naturlige referansepunkter har gjort at mange kystforlis har blitt eksakt lokalisert, manglet man
naturlig nok slike referansepunkter for havområder i eldre tider. Vrakposisjonen tilknyttet eldre
forlisberetninger fra Nordsjøen vil derfor ofte være ukjent.
Det er ikke foretatt organiserte registreringer av kulturminner under vann på norsk sokkel. Det er derfor
relativt liten kunnskap om funnsituasjonen. For den norske trafikken på Nordsjøen er det tallfestet 427
kjente forlis av seilskip fra siste halvdel av 1800-tallet. Lite er kjent om eldre forlis, og det knytter seg
enda større usikkerhet til vrak av annen nasjonalitet. Det anslås at det samlet finnes minimum 10.000
skipsvrak innenfor norsk sektor av Nordsjøen. Funn viser at vrakene ofte er godt bevart dersom de ikke
er påvirket av ytre faktorer som for eksempel tråling (Ottersen m. fl. 2010).
I Nordsjøen vil det ikke kunne tegne seg noe mønster av seilingsruter som grunnlag for særlige
konsentrasjoner av skipsvrak. Dette fordi kystene er lange, med mange havner og utgangspunkter for
overfart på kryss og tvers mellom alle landene i regionen. Det antas at det er et større potensial for
kulturminner under vann jo nærmere man kommer grunnlinjen, men dette er kun en kvalifisert gjetning.
Det er derfor like stort potensial for funn av ikke kjente vrak, eller kjente skip med ukjent vrakposisjon, i
hele det aktuelle influensområdet. Det må forventes at inngrep på havbunnen utenfor grunnlinjen kan
komme til å skade kulturminner vernet etter kulturminnelovens § 14. Nordsjøens enorme areal sett i
forhold til antallet vrakpunkter gjør at sannsynligheten for direkte konflikt likevel er noe mindre ved
legging av en i perspektiv liten kabel.
6.2

Kyst- og fjordstrøkene

Mange vrak i kyst- og fjordstrøk vil være kjent og registrert av Sjøfartsmuseet, særlig gjelder dette vrak
fra de siste 100-150 årene, mens det for eldre vrak er større grad av usikkerhet. Registreringene i de
aktuelle fjordene er mangelfulle. Erfaringer viser at det er mange vrak som ikke er kjent eller lokalisert.
Det er derfor stort potensial for nye vrakfunn i kyst- og fjordstrøkene som berøres av kabeltraseen.
Det er relevant å nevne at det ble påvist fire nye vrak med ROV i de dypere delene av Hardangerfjorden
i forbindelse med utredning av sjøkabelalternativet for ny 420 kV-linje mellom Sima – Samnanger
(Hansen 2011). Funnene ble gjort i området mellom Granvin og Eidesvågen. Disse er lagt inn i
Askeladden, og er identiske med nr. 33, 35, 36 og 38 i tabellene 4.3 og 4.4, jf. kart i figurene 4.4 og 4.5,
i denne rapporten.
Potensialet for ikke registrerte vrak er svært stort (Eirik Søyland, Bergens Sjøfartsmuseum, pers.
medd.).
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Sima, landareal

Anleggsområdet på land
Tiltaksområdet nederst i Simadalen ligger i et slakt hellende område ved utløpet av Simaelva. Området
er betydelig preget av næringsbebyggelse og andre inngrep i både overflate og grunn, som uttak,
planering, deponering av grusmasser samt veier. Østlige og sørlige deler av planområdet er mest intakt,
og er for det meste dekket av småvokst lauvskog (figur 6.2). En bekk renner gjennom området og i
tilknytning til denne er det også noe våtmark. Området ble befart, men det ble ikke påvist noen
kulturminner. Potensialet synes også noe begrenset.
Ut fra gjeldende registreringsstatus og kjent gårdshistorie i området har bosetningen trolig vært noe
lengre oppe i dalen, mens planområdet har fungert som utmarks- og ferdselsområde til og fra fjorden. I
opprinnelig strandsone ved Sima har det høyst sannsynlig vært naust og båtopptrekk i både forhistorisk
tid og middelalder, men dersom disse har ligget i det aktuelle området, vil disse være ødelagt av
eksisterende anlegg og inngrep.

Figur 6.2. Illustrerende bilder for situasjonen i Sima.

Landtaksområdene og strandsonen
I forhold til ilandføringspunkt og tiltak i strandsonen skal det nevnes at undersøkelsesplikten etter
kulturminnelovens § 9 ikke ble innfridd i forbindelse med sjøalternativet for traseen Sima - Samnanger
(Hansen 2011). Det vil derfor være behov for undersøkelser både i sjø og strandsone ved de alternative
ilandføringspunktene. Det foreligger pr. i dag ingen registreringer i Askeladden fra strandsonen i Sima,
heller ikke er det noen kjente registreringer av marine kulturminner i sjøområdene utenfor elven. Tredje
bukt på nordsiden av Simadalsfjorden er imidlertid merket på sjøkartene som ankringsplass.
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7 Omfang og konsekvens
7.1

0-alternativet

Tiltakets konsekvenser er vurdert i forhold til det såkalte 0-alternativet, dvs. forventet utvikling dersom
tiltaket ikke gjennomføres. 0-alternativet settes likt dagens situasjon, dvs. ingen vesentlige endringer i
forhold til kulturminner og kulturmiljø.
7.2

Nordsjøen

På grunn av lite tilgjengelig materiale og mangelfull oversikt er det ikke grunnlag for å vurdere
konsekvensene for marine kulturminner i Nordsjøen. Konsekvensnivået vil også avhenge mye av
resultatet av nødvendig survey som et ledd i § 9-undersøkelsene.
7.3

Sjøkabeltraseen

Det er ikke mulig å vurdere konsekvensene for de registrerte skipsvrakene, da det foreløpig ikke er
fastsatt noen kabeltrasé. Det er imidlertid mulig å påpeke registreringer med konfliktpotensial, all den tid
kabelen forutsettes lagt noenlunde midtfjords. I den videre planlegging av traseene vil det være viktig å
unngå konflikt med disse kjente vrakene med størst mulig margin. Det vil også være behov for eventuell
justering av trasé som følge av nødvendig survey som en del av § 9-undersøkelsene.
I Bømlafjorden og ytre deler av Hardangerfjorden er sjøkabeltrassen planlagt i god avstand til registrerte
skipsvrak. Langs traseens indre del er det imidlertid fire registrerte skipsvrak som ligger innenfor
korridoren, henholdsvis et vrak midtfjords i ytre deler av Eidfjorden (nr. 38, Askeladden 141144), to vrak
midtfjords i Indre Samlafjorden (nr. 36 og 35, Askeladden 141147 og 141150) samt et vrak midtfjords i
Ytre Samlafjorden (nr. 33, Askeladden 141149). To av disse vrakene har status uavklart, de to andre er
ikke fredet. Tre av vrakene ligger midt i korridoren, det er derfor stort potensial for direkte konflikt. Det
siste vraket ligger i utkanten av korridoren, der risikoen for direkte konflikt gjerne er noe mindre. Fram til
det foreligger detaljplaner for kabeltraseen må det forutsettes at det vil være direkte konflikt med disse
vrakene. Direkte konflikt vil ha stort negativt omfang.
Stort
negativt
▲

Middels
negativt

Virkningsomfang
Lite
Intet
Lite
negativt
│
positivt

Middels
positivt

Stort positivt

Det forutsettes imidlertid at planene tilpasses slik at konflikt unngås. Nødvendig avstand til skipsvrakene
må avklares med Bergens Sjøfartsmuseum. Dersom planene tilpasses slik at avstanden til vrakene blir
tilstrekkelig, vil tiltaket medføre intet negativt omfang for registrerte marine kulturminner. Resultatet av §
9-undersøkelsene vil imidlertid kunne endre denne vurderingen.
7.4

Sima, landareal

Direkte virkninger
Pr. i dag er det ingen registrerte kulturminner i det aktuelle området. Potensialet for ikke registrerte
kulturminner er også forholdsvis lavt. Det legges også til grunn at deler av området allerede er
bearbeidet og brukt som næringsareal.
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Indirekte virkninger
De SEFRAK-registrerte bygningene i nærområdet vil være mer eller mindre fullstendig skjermet mot
visuelle virkninger på grunn av skog. Til grunn for vurdering av indirekte virkninger legges det også til
grunn at det aktuelle området allerede er vesentlig påvirket av kraftutbygging og andre typer tiltak.
Omfangsvurdering
Tiltakene i Sima vil medføre intet negativt omfang for kulturminner og kulturmiljø.
Stort
negativt

7.5

Middels
negativt

Virkningsomfang
Lite
Intet
Lite
negativt
│
positivt
▲

Middels
positivt

Stort positivt

Sammenstilling av omfang og konsekvens

Tiltakets verdi, omfang og konsekvens for relevante kulturmiljø er sammenfattet i tabell 8.1.
Tabell 8.1. Sammenfatting av omfang og konsekvenser for kulturmiljø i Samnanger ved de ulike alternative utbygginger.
Alternativ
Påvirket kulturmiljø
Verdi
Omfang
Konsekvens
Sjøkabeltrasé til Sima
Sjøkabeltrasé til Sima etter
avbøtende tiltak
Sima, landareal

7.6

Fire skipsvrak

Middels

Stort negativt

Middels - stor

Fire skipsvrak

Middels

Intet

Ingen / ubetydelig

Ingen

Middels

Intet

Ingen / ubetydelig

Forslag til avbøtende tiltak

Det er fire registrerte skipsvrak i trasékorridoren til Sima, og det antas derfor at planene vil medføre
direkte konflikt. Traseen bør ved detaljplanleggingen legges med tilstrekkelig avstand til disse vrakene.
Omfanget vil kunne endres fra stort negativt til intet ved tilstrekkelig avstand. Sjøkabeltrasé bør generelt
planlegges med god avstand i forhold til alle kjente, registrerte skipsvrak.
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9 VEDLEGG 1: Ordliste
Automatisk fredet kulturminne
Kulturminner er viktige landskapselementer og kilde til informasjon og opplevelse. Kulturminneloven
(LOV 1978 nr. 50 Lov om kulturminner) definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon
til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537), spesifisert i kulturminneloven (kml.) § 4, er
automatisk fredet, jf. § 3. Slike kulturminner kalles automatisk fredete kulturminner, eventuelt
fornminner.
Folkevandringstid
Perioden mellom ca. 400 – 570 e. Kr. Perioden har fått navn etter historisk kjente folkevandringer på
kontinentet og i England, der de førte til dyptgripende samfunnsendringer.
Kulturlandskap
Den videste definisjonen av kulturlandskap er landskap som, i større eller mindre grad, er påvirket av
mennesker. Det rene, upåvirkede naturlandskap er kulturlandskapets motsetning. Kulturlandskapet
omfatter et vidt spekter av menneskelig påvirkning, fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirkede
områder, via beitelandskap og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er
menneskeverk. I kulturhistorisk sammenheng er begrepet oftest knyttet til jordbrukets kulturlandskap,
med rester av kulturlandskap og kulturminner fra ulike tidsperioder etter ulike driftsformer og arealbruk.
Landskap med stor tidsdybde og mangfold har ofte betydelige estetiske kvaliteter, og utgjør en unik
kunnskaps- og opplevelsesressurs.
Gamle fiskevær, naust og annen kystnær og tradisjonell bebyggelse, fyrstasjoner, seilingsmerker,
fiskehjell, båtstøer, kaier, havner, farleder, rester etter ankerplasser, ballastplasser, båtvrak og andre
spor etter de maritime næringer, som fiske- og fangstplasser og minner etter spesielle aktiviteter som
egg- og dunsanking, m.m. hører til det vi kan kalle det maritime kulturlandskapet.
Kulturminne
Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til.
Kulturmiljø
Områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Løsfunn
Funn av oldsaker uten nærmere opplysninger om funnforholdene, som oftest enkeltgjenstander.
Løsfunn er vanligvis funnet av ikke-fagfolk. Typiske løsfunn er redskaper av flint funnet på dyrket mark.
Nyere tids kulturminne
Etterreformatorisk tid (etter 1537) kalles generelt for nyere tid, og kulturminner fra denne perioden for
nyere tids kulturminner. Slike kulturminner er, med unntak av hus fra perioden 1537-1650, ikke
automatisk fredet og har ikke et formelt vern, men kan fredes ved vedtak. Vedtaksfredninger gjelder
vanligvis spesielt bevaringsverdige hus oppført etter 1650. Regulering til spesialområde bevaring etter
plan- og bygningsloven er en langt vanligere måte å sikre verneverdige kulturminner fra nyere tid på.
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Oldsak
Det tradisjonelle begrepet for menneskeskapte gjenstander fra oldtiden. Brukes til tider også om
tilsvarende funn fra middelalder. I juridisk terminologi dekkes begge av uttrykket løse kulturminner.
Artefakt er et annet ord for slike gjenstander som ikke innebærer noen aldersbegrensning.
Verdi
En vurdering av hvor verdifullt et område, lokalitet eller kulturmiljø er.
Visuelt influensområde
Det området der tiltaket er forventet å være nevneverdig tilstede i landskapsbildet, og dermed
endrer/påvirker landskapsopplevelsen.
SEFRAK og bygningsarv
SEFRAK er en landsomfattende registrering av faste kulturminner – SEFRAK – startet i 1974-75.
Registeret omfatter i hovedsak bygninger og ruiner etter bygninger (med unntak av kirker) oppført før
1900, i noen tilfeller også fram til 1940. For Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året
1945. For å redusere et videre ukontrollert tap av vår eldste bygningsarv vedtok stortinget 3.3.2000 en
lovendring av kulturminneloven (kml. § 25 annet ledd) som pålegger kommunene meldeplikt ved rivning
/vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850. Bakgrunn for valg av årstallet
1850 som tidsskille, må sees ut fra at midten av forrige århundre markerte en omfattende økning i
byggeaktiviteten her i landet. Byggeskikk og materialbruk endret seg også i en betydelig grad fra
omkring 1850.
Steinalder
Samlebetegnelse på den lengste perioden i forhistorisk tid. I norsk og skandinavisk sammenheng er
perioden delt inn i eldre steinalder (mesolitikum) i tiden ca. 9500 – 4000 f. Kr. og yngre steinalder
(neolitikum) i tiden ca. 4000 – 1800 f. Kr. Defineres først og fremst ved at ulike typer bergarter, bl.a. flint,
er et av de viktigste redskapsmaterialene. Eldre steinalder omfatter rene jeger- og sankersamfunn,
mens yngre steinalder karakteriseres av introduksjonen av og et gryende jordbruk/husdyrhold. Det er
også en del forskjeller i materiell kultur mellom de to periodene.
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10 VEDLEGG 2: Koordinatfesting av skipsvrak
Koordinatene (UTM 32) til de omtalte skipsvrak i influensområdet framgår av tabellen under.
Nr.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Askeladden ID
140886
140936
140902
140896
144559
89252
139739
141009
89260
102240
140894
139745
139736
89313
139818
131120
141026
141044
139804
139802
90263
140960
149511
149540
140911
123807
89149
141149
127636
141150
141147
123899
141144
179128

Skipsnavn
”Familien”
”Express”
”Mobila”
”Ingeborg”
R-56
”Relis”
”Hulsman”
”Tauri”
”Viola”
NS 28 ”Gazelle”
”Ølen”
”Sæl”
”Stegg”
”Varafjell”
”Glen Tanar”
”Vigilant”
”Embla”
”Isflora”

X-koordinat
281885
284460
293623
293355
297218
292001
292904
295646
295763
296398
296683
297418
300562
305628
307087
309273
310897
316792
320469
324994
328465
328169
333011
333024
346504
349177
349256
348912
355077
352484
360316
369100
374735
305196
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Y-koordinat
6610842
6610140
6615875
6617329
6617680
6620807
6620657
6622513
6622262
6622981
6623533
6623098
6627395
6632177
6635994
6632762
6635338
6647107
6647054
6649488
6662050
6670602
6672859
6672722
6687456
6688567
6688752
6691424
6692245
6697854
6700870
6701002
6700896
6631149
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SAMMENDRAG
NorthConnect planlegger etablering av en likestrømskabel mellom Norge og Storbritannia.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning.
I denne fagrapporten vurderes konsekvensene for friluftsliv og ferdsel ved utbygging av
likestrømsforbindelsen mellom Norge og England (NorthConnect).
Vurdering av omfang og konsekvens er et uttrykk for hvor store negative eller positive
endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for kulturminner og kulturmiljø i influensområdet.
Både direkte og indirekte virkninger er vurdert.
Friluftsområder på land, Sima, Eidfjord kommune
Tiltaket berører ett regionalt friluftsområde direkte og ett indirekte. Fylkesvei 103 er en lokal
sykkelvei samt adkomstvei til viktige friluftsområder lenger inn i Simadalen og opp på fjellet.
Ved å sammenholde verdi og omfang for disse friluftsområdene blir konsekvensen fra
ubetydelig til liten negativ. Dette beror i stor grad på stor avstand til friluftsområdet Kjeåsen,
kun midlertidig forstyrrelse langs fylkesveien og midlertidig inngrep, samt begrenset virkning
i et område allerede sterkt påvirket av kraftindustri nederst i Simavassdraget.
Friluftsområder langs sjøkabeltrase
Friluftsområdene langs traseen i fjorden varierer fra liten til stor verdi. Omfanget av tiltaket er
kun midlertidig og av kort varighet. Omfanget vurderes å variere mellom intet og lite negativt,
avhengig av nærhet til friluftsområdet og tidspunkt arbeidet utføres på. Konsekvensen blir
derfor ubetydelig - liten negativ. Dette skyldes i stor grad at tiltaket er av forbigående karakter
og at det vil foregå et godt stykke fra land. Nøye vurdering av kabeltrase med god avstand i
forhold til de enkelte friluftsområdene og timing vil være avgjørende for å redusere
konsekvensen.
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SUMMARY IN ENGLISH
NorthConnect aims to build an interconnector with the purpose of connecting the power
systems in UK and Norway. Peterhead in Scotland is the preferred landing site on the British
side. On the Norwegian side, the location for connection to the land grid is in Sima, located
in Hordaland County.
In this present report, the impact assessment and consequences for outdoor recreation are
evaluated.
Assessing the extent and consequence is an expression of how much negative or positive
changes the measure will entail for cultural heritage in the affected area. Both direct and
indirect effects are considered.
Recreation areas onshore, Sima, Eidfjord kommune
The main grid station is located close to the landing site in Sima. The areal need at the location
is limited to the parcel where the convertor station will be placed and short cable routes. The
parcel in question is partly used for industry today, and the remaining space is of little value
for outdoor recreational. The county road 103 is a local cycle route and access road to
important recreational areas further into Simadalen.
The impact is considered insignificant if ground cable is choosen for the connection to
Statnetts power lines. Then the consequences of the measure is considered negligible to minor
negative. This depends largely on the great distance to the recreation area Kjeåsen, only
temporary disturbance along the county road and temporary interventions and limited impact
in an area already heavily influenced by industry in Sima.
If overhead cable is choosed instead of ground cable for the grid connection, the impact on
the recreational area “Simavassdraget” will be somewhat bigger, and the consequences will
be at least minor negative.
Recreation areas along the Hardangerfjorden
The fjord and coastal areas in the influence area are popular recreational areas, and are
frequently trafficked by leisure boats. The recreation areas along the Hardangerfjorden varies
in value. The installation phase will be of a temporary character and mainly take place in the
middle of the fjord, hence not obstructing activities along the shores. Mitigating measures,
including adaptation of the cable route in relation to the various recreational areas listed in the
report as well as timing of the installation phase with regard to avoid the most popular periods,
will further decrease the negative effects. The impact is considered insignificant due to well
planning.
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INNLEDNING

Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over
landegrenser. NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en
likestrømsforbindelse som knytter sammen kraftsystemene i UK og Norge.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram, som kan finnes i brev fra NVE
datert 26.09.11.
Foreliggende rapport om friluftsliv og ferdsel er en av flere underlagsrapporter som danner
grunnlaget for konsekvensutredningen, som er en del av konsesjonssøknaden.
Konsekvensvurderingene dekker kun forholdene langs den norske delen av kabeltraséen.
Utredningsprogrammet fastsatt av NVE den 26.09.11 samt tilleggskrav i brev datert 09.07.12,
legger rammene for innhold og gjennomføring av utredningen. Utdrag fra
utredningsprogrammet for temaet kulturminner og kulturmiljø er gjengitt i kapittel 3.1.
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TILTAKSBESKRIVELSE

2.1 Generelt
På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune
og en likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert
på vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal
likerette vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en
vekselstrømsforbindelse fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og
dessuten for kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer
premissene for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig
fleksibilitet for senere valg og detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, mens aktuelt
ilandføringssted i Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er
anslått til 650 km. Oversiktskartet i figur 2.1 viser en mulig trasékorridor.

Figur 2.1. Oversiktskart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.
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2.2 Sjøkabel
Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerene på henholdsvis
-500 kV og +500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde),
se figur 2.3. Under installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i
Storbritannia og Norge. Kabelen vil bli beskyttet ved nedgravning samt tildekket i sjø og
strandsone. Dersom NorthConnect finner det hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø
dypere enn 200 m. Metodevalg for legging av kabel vil avhenge av bunnforhold,
strømningsforhold, mv.
Nedgravning skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og
naturlig tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgravning, vil kabelen
beskyttes av steinmasser eller “beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen
krysser andre installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det “broer” og
kabeloverdekning. Her brukes det normalt også steinmasser og/eller “beskyttelsesmadrasser”.
En slik “nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for
eksempel trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en
viss grad, gjøres overtrålbar.
Figur 2.2 viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte avstandene er typiske
verdier.

Figur 2.2. Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsforbindelse
mellom Norge og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil
normalt søke å unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av
kabel, unngå bratt terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store
dyp gir høyere mekanisk påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir
tilsvarende også større utfordringer knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for NorthConnect. Det er;
masseimpregnert kabel (MI) (figur 2.3) og plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag
begrenset oppad til en spenning på 320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for NorthConnect.
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Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger opp til ca.
600 kV. For begge kabeltyper gjelder at de ikke vil medføre
forurensning til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet
kabelteknologi på investeringstidspunktet vil bli benyttet.

Figur 2.3. Masseimpregnert kabel

Leggingen utføres av spesialiserte fartøyer (figur 2.4).

Figur 2.4. Kabelleggingsfartøyet Skagerrak har vært brukt til tilsvarende kabellegginger.

Varighet på kabellegging i sjø er avhengig av mange forhold. Det forventes at kabelkontrakten
legges på to leverandører og at man derfor forventer at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger
(april - oktober).
Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det må innhentes krysningstillatelser
fra eierne av disse. Utformingen av den enkelte krysning blir avtalt nærmere med den enkelte
eier og det vil bli satt opp egne kontrakter om dette. Kabelen vil bli merket ved
ilandføringspunktet og den vil bli avmerket på sjøkart.
L andtak / ilandfør ing
Sjøkabelen kan føres opp på land på forskjellige måter. De spesialiserte leggefartøyene
opererer inn så langt dybde og seilingsforhold tillater dette, og kabelen fløtes eventuelt inn den
siste strekningen av mindre båter/lektere.
På grunn av gunstige grunnforhold i strandsonen og kort vei, videreføres kabelgrøften fra
sjøbunnen og inn på land. Grøften er i størrelsesorden 1 meter dyp og 1 meter bred for hver
kabel. Dersom to kabler legges i samme grøft, må denne være ca. 3 meter bred i grøftebunnen
av hensyn til minimumsavstand mellom kablene (grunnet varmeavgivelse).
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Ved ilandføring av sjøkabel kreves normalt ingen vesentlige bygningsmessige inngrep og/eller
installasjoner på landsiden.
2.3 Ilandføring Sima
Sima ligger innerst i Simadalsfjorden, 5 km øst for kommunesenteret i Eidfjord.
Lokaliseringen er gunstig med tanke på kort avstand mellom anlegg og aktuelt
tilknytningspunkt til sentralnettet. Både i forhold til naturinngrep og kapasitet i kraftsystemet
synes alternativet som en gunstig lokasjon for NorthConnect. Teknisk sett ligger det godt til
rette for etablering av et omformeranlegg i området. En situasjonsplan er gitt i figur 2.5.

Figur 2.5. Situasjonsplan for omformerstasjon i Sima.
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Landtak/ilandføring
Ilandføring av kablene kan løses i strandsonen, med to alternative plasseringer innenfor 100
m avstand fra omformerstasjonen. Ilandføring litt nord for «Prestekoneholet» vurderes å være
det best egnede stedet. Uansett kreves ingen vesentlige inngrep og/eller installasjoner i
forbindelse med landtak.
DC trasé (trasé for likestrømskabel)
På grunn av kort avstand fra landtak til omformerstasjonen, vil sjøkabelen føres videre på land
i grøft uten å skjøte over til jordkabel. Grøfter kan etableres uten behov for mikroborring eller
sprenging. Traseen vil måtte krysse under den private vegen som går nordover fra krysset på
FV103 over broen over Simadalselva og til de øvrige virksomhetene i området.
Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist i figur 2.5. Området er relativt flatt
med god fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall,
kontrollbygg, transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende
del vil være reaktor/ ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde
på ca 25 m. Situasjonsplanen viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en
bipol omformer hvor de to polene er plassert i samme bygg.
En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste
naboene er henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg
og et utskipnings-anlegg for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er
innhentet.
AC trasé (trasé for vekselstrømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m.
Mellom omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale myndigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom
omformerstasjon og Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentralnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen
Sima ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne
kombinasjonen gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig
utvidelse av koblingsstasjonens bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert
til maksimalt 2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet,
og tiltaket utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern
infrastruktur for omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20
kV nett, adkomst og veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne
løses.
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TEORI OG METODE

3.1 Utredningsprogram
NVE har i utredningsprogrammet fastsatt 26.09.11 følgende utredningskrav for friluftsliv og
ferdsel:



Det skal redegjøres for viktige friluftsområder som kan bli berørt av anlegget. Dagens
bruk av friluftsområdene skal beskrives.
Det skal vurderes hvordan anlegget vil kunne påvirke dagens bruk av områdene.

Fremgangsmåte:
Informasjon om dagens bruk av området skal innhentes fra lokale myndigheter, aktuelle
interesse-organisasjoner og andre lokalkjente. Direktoratet for naturforvaltnings håndbøker
nr. 18 "Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven" (2001) og nr. 25
"Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder" (2004) kan benyttes i utredningen. Viktige
områder skal vises på kart.
3.2 Definisjoner og nasjonale mål
•

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og
rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er definert
som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder.
Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert som
naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til
tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012)
(Statens Vegvesen 2014).

Friluftsliv er knyttet til menneskelig aktivitet, enten som en del av hverdagslivet i nærmiljøet
eller som en fritidsaktivitet i et friluftsområde. Friluftsliv har en klar sammenheng med helse.
I friluftsloven blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: “Formålet med denne loven er
å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv. i
naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og
miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes” (Lovdata 1957). Definisjonene omhandler
dermed ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene
foregår i, hvilke opplevelser friluftsutøveren har, og hvilke effekter aktiviteten har både for
utøverne selv og for de områder de bruker (DN 2001).
Regjeringens miljømål er tilgjengelige på nettsiden Miljøstatus (Miljøstatus.no). For friluftsliv
er det satt 3 miljømål:
1. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og
miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.
2. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir
tatt vare på.
3. Allemannsretten skal holdes i hevd.
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Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, utgjør fundamentet i norsk
friluftslivstradisjon. Allemannsretten er tuftet på respekt for naturen og hensynsfull opptreden
både i forhold til miljøverdier, grunneiere og andre brukere.
I Stortingsmelding nr. 26 heter det “Friluftsliv gir gode naturopplevelser og økt miljøkunnskap
og er et viktig bidrag til bærekraftig bruk og vern av natur- og kulturarven” (MD 2007).
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (DN og RA 2005) har, i sin i sin strategi
for arbeid med landskap, sagt følgende: “Landskap er en ressurs for opplevelse og livskvalitet,
og bidrar til stedstilknytning og følelse av identitet og tilhørighet.” Friluftsliv har dermed også
sammenheng med kulturarven og kulturminner som omhandles i en egen fagrapport.
3.3 Tradisjonelt og moderne friluftsliv
Friluftsliv er en kilde til økt trivsel og helse og omtrent 90 prosent av Norges befolkning
bedriver friluftsliv (www.miljostatus.no). Før var gjerne aktiviteter som jakt, fangst, fiske og
sanking av andre ressurser de mest dominerende friluftsaktivitetene, men nå er det spaserturer
i nærområdet og lengre fotturer som scorer høyest. Nest etter å gå tur i nærmiljøet er soling og
bading de viktigste friluftslivsaktivitetene (MD 2001). Aktiviteter som kommer inn under
begrepet friluftsliv deles gjerne opp i to (Melby 1998). Tradisjonelt friluftsliv omfatter
aktiviteter som innebærer en forsiktig bruk av naturen og aktiviteter som forutsetter liten grad
av tilrettelegging og tekniske inngrep. Eksempler på slike aktiviteter er tradisjonelle fotturer
og skiturer i fjell, skog og mark, rideturer, bading, padling, jakt og fiske. Moderne friluftsliv
inkluderer også aktiviteter med mer intensiv utnyttelse av naturen som arena for å utøve visse
typer aktiviteter, og som forutsetter større grad av tilrettelegging, stiller krav til naturgitte
premisser, osv. Jogging på vei, skitur/trening i lysløype, rafting, terrengsykling, slalåmkjøring,
basehopping, hanggliding, m.m. er eksempler på aktiviteter i denne kategorien. Turgåere og
joggere er de som er i aktivitet oftest (Vaage 2009). Det tradisjonelt enkle og lite
ressurskrevende friluftslivet dominerer fortsatt, men med en stadig utvikling av
fritidsprodukter gis det muligheter til nye aktiviteter, samt at gamle aktiviteter utøves på en ny
måte. Sykling i naturomgivelser er et eksempel på en aktivitet som er økende, mens bær- og
soppturer går tydelig tilbake (Vaage 2009). Det skjer en endring mot mer avansert friluftsliv
med økende grad av utstyr. Endrede friluftsvaner øker også etterspørselen etter infrastruktur
og økt tilrettelegging.
På og ved sjøen er soling og bading de viktigste friluftslivsaktivitetene, mens båtturer, padling
og fritidsfiske også er viktige deler av friluftslivet her (MD 2001).
Undersøkelser av eksisterende kunnskap og nyere data viser at friluftslivet i Norge er blitt
både mer mangfoldig og mer spesialisert i årene fra 1970-2004 (Vista m.fl. 2010).
Naturopplevelse, kontemplasjon, “fred og ro” og fysisk utfolding er likevel de verdiene som
fortsatt er viktigst i friluftslivet. I de nye friluftsaktivitetene er det større grad av mestring,
utfordring og spenning som framtrer som viktige verdier og motiv (Vista m.fl. 2010).

13

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for friluftsliv

AMBIO Miljørådgivning AS

3.4 Problemstillinger
Etablering av likestrømskabel mellom Norge og Storbritannia innebærer arealbeslag, fysiske
inngrep og tekniske installasjoner i landskapet på land og i sjøbunnen.
På norsk side består tiltaket av nedgraving av selve kabelen på sjøbunnen frem til
ilandføringsstedet, en jordkabel på land og omformeranlegget. Fra omformeranlegget
etableres en vekselstrømsforbindelse, luftledning, frem til tilknytningspunktet i sentralnettet.
For mange er gleden ved friluftsliv knyttet til opplevelsen av uberørt og vakker natur. Det er i
flere sammenhenger vist at store naturinngrep reduserer naturopplevelser og kvaliteten på
friluftslivet, og kan resultere i langvarige adferdsendringer hos brukerne (Aas 2001, Vistad et
al. 1993, Teigland 1994). I hvor stor grad inngrepene påvirker naturopplevelsen kan ha
sammenheng med flere forhold, og er ikke absolutt. Forhold som holdninger, historikk,
verdisyn, interesser, relasjoner, sysselsetting med mer, vil være faktorer som har betydning for
den enkelte bruker. Et tiltak som oppfattes som svært negativt av en person, kan oppleves
motsatt hos andre. Om et tiltak påvirker naturopplevelsen er det fortsatt usikkert om det får
adferdsmessige endringer ved at en slutter å bruke området eller bruker det på en annen måte
(Tangeland & Aas 2010).
I det videre er problemstillinger diskutert i forhold til det konkrete tiltaket.
Likestrømskabel på sjøbunnen
Ved legging av sjøkabel vil anleggsfasen gi forstyrrelser for båtlivet og eventuelt nærliggende
strandområder. Etter nedgraving eller tildekking av sjøkabelen vil denne ikke ha noen
påvirkning på friluftslivet på sjøen.
Ilandføringssteder
Ved ilandføringsstedet vil restriksjonene på ankring og ilandstigning føre til at området med
en viss radius blir mindre egnet til friluftsliv. Utenfor sikringsområdet vil informasjonsskilt
kunne være sjenerende og ha negativ visuell virkning.
Jordkabel på land
Påvirkninger fra jordkabel vil være begrenset til anleggsperioden.
Omformeranlegget
Omformeranlegget vil legge beslag på et visst areal, samt at det vil være synlig over en viss
avstand. I forhold til friluftsliv vil det bli konflikt dersom bygningen inngår i etablerte
friluftsområder, i adkomsten til slike områder eller er synlig fra friluftsområder. Påvirkningen
vil i størst grad være visuell.
Kraftlinjer
Det er ikke planlagt kraftlinjer i forbindelse med tiltaket.
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3.5 Metode
En konsekvensutredning skal baseres på objektive kriterier, men vil måtte vurderes grunnlag
av på faglig skjønn og subjektive vurderinger. Dette gjelder både ved vurdering av områdenes
verdi og tiltakets virkningsomfang. Utledning av konsekvenser er gitt ut fra figur 3.3.
Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2014) gir en metode for vurdering av
ikke-prissatte konsekvenser, inkludert friluftsliv. Miljødirektoratets veileder -98 Kartlegging
og verdsetting av friluftslivsområder (MD 2013) er også benyttet, samt at Håndbok 18:
Friluftsliv i konsekvensutredninger, etter plan- og bygningsloven (DN 2001) ligger til grunn.
I denne utredningen benyttes først og fremst metodesettet som bygger på Håndbok V712
(Statens vegvesen 2014). Der denne synes mangelfull, brukes en mer detaljert metode for
vurdering av friluftsområder i M-98 (MD 2013).
3.5.1

Verdi

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er for friluftsliv.
Verdien fastsettes langs en tredelt, trinnløs skala fra liten til stor verdi (figur 3.1).
Verdi
Liten

Middels

Stor

▲
.

Figur 3.1. Verdiskala.

Ved fastsetting områdenes verdi for friluftsliv er kriteriene i Håndbok V712 (Statens vegvesen
2014) og Veileder M98 (MD 2013) lagt til grunn. Håndbok V712 er primært knyttet til
bruksintensitet og potensial for bruk (tabell 3.1), mens Miljødirektoratets veileder vektlegger
flere ulike kriterier for en mest mulig objektiv verdisetting (tabell 3.2). Det presiseres at alle
kriteriene ikke må brukes for alle områder, da noen egner seg på små områder i byer og
tettsteder mens andre egner seg best på større friluftslivsområder. Spesielt varsom skal en være
ved bruk av potensiell bruk. I henhold til MD 2013 kan et område som har lav brukerintensitet,
likevel få høy verdi for friluftsliv dersom det har betydning for stedets identitet eller
lokalbefolkningens stedsidentitet, hvis det har særegne opplevelseskvaliteter, eller hvis det er
spesielt godt egnet for opphold og aktivitet. Ved vurdering av resultatet må man også være
oppmerksom på at skalaen ikke nødvendigvis går fra “negativt” til “positivt”. For eksempel
kan tilrettelegging av et område være negativt for noen, mens det er positivt for andre.
Håndboka angir anbefalt verdivurdering i forhold til hvilken vekt de ulike kriteriene får for å
oppnå en mest mulig objektiv vurdering av området (tabell 3.3). Miljødirektoratets veileder
deler friluftsområdene inn i 11 ulike områdetyper. Influensområdene faller i størst grad inn
under typene store turområder med eller uten tilrettelegging, utfartsområder og strandsone
med tilhørende sjø og vassdrag.
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Tabell 3.1. Kriterier for verdisetting av områder for nærmiljø og friluftsliv etter Håndbok V712 (Statens vegvesen
2014).
Tema
Boligområder

Liten verdi
• Boligområde med stor grad av
utflytting eller med reduserte
kvaliteter35

Middels verdi

Stor verdi

• Vanlig boligområde

• Boligområde med spesielle
kvaliteter36
• Og/eller tette konsentrasjoner av
boliger

• Og/eller lav tetthet av boliger og få
boliger
Øvrige bebygde
områder

• Ingen skoler, barnehager, lite
fritidstilbud og uteområder for barn,
unge og/eller voksen

• Fritidstilbud/uteområder der en del
barn, unge og/eller voksne oppholder
seg

• Grunnskoler/barnehager/fritidstilbud/
uteområder der mange barn, unge og/
eller voksne oppholder seg

• Og/eller lav bruksintensitet

• Og/eller middels bruksintensitet

• Og/eller svært stor bruksintensitet

Offentlige/felles
møtesteder og andre
uteområder (plasser,
parker, løkker m.m.)

• Uteområder som er lite brukt

• Uteområder som brukes

• Områder med få eller ingen
opplevelseskvaliteter / er lite egnet til
bruk og opphold

• Områder med opplevelseskvaliteter /
som er egnet til bruk og opphold

• Uteområder som brukes ofte/av
mange

Friluftsområder

• Områder som er mindre brukt og
mindre egnet til friluftsliv og rekreasjon

• Områder som brukes til friluftsliv og
rekreasjon

• Områder med få eller ingen
opplevelseskvaliteter

• Områder med opplevelseskvaliteter
som er egnet til friluftsliv37 og
rekreasjon

• Områder som har, og kan ha
betydning for barns, unges og/eller
voksnes fysiske utfoldelse og opphold

• Områder som brukes ofte/av mange
• Områder som er en del av
sammenhengende grøntområder
• Områder som er attraktive nasjonalt
og internasjonalt og som i stor grad
tilbyr stillhet og naturopplevelse

• Områder som har, og kan ha
betydning for barns, unges og/eller
voksnes friluftsliv og rekreasjon
Veg- og stinett for
gående og syklende

• Veg- og stinett som er lite brukt,
og/eller som mange føler ubehag og
utrygghet ved å ferdes langs

• Veg- og stinett som brukes
• Ferdselslinjer til sentrale målpunkter38

• Områder/elementer som ikke er
viktige for stedets identitet (få knytter
dette området/ elementet til stedets
identitet)

• Sentrale ferdselslinjer som er svært
mye brukt
• Hovedferdselslinjer til sentrale
målpunkt

• Ferdselslinjer med flere barrierer
og/eller som oppleves som omveger
og dermed er lite brukt
Identitetsskapende
områder/elementer

• Viktige områder for barns, unges
og/eller voksnes fysiske utfoldelse og
opphold

• Ferdselslinjer som er en del av
sammenhengende ruter spesielt
tilrettelagt for gående og syklende
• Områder/elementer som kan være
viktig for stedets identitet (noen, men
ikke mange, knytter dette området/
elementet til stedets identitet)

• Områder/elementer som definerer
stedets identitet (mange knytter dette
området/ elementet til stedets identitet)

35 Det må argumenteres for hva dette består av i hvert enkelt tilfelle
36 Det må argumenteres for hva dette består av i hvert enkelt tilfelle
37 Områder som er godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til området
38 Sentrale målpunkt er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter. Dette kan også være
viktige snarveger

Tabell 3.2. Verdsettingskriterier for friluftsområder (MD 2013). Kriteriene vektes fra 1 til 5 med gradvis
verdiøkning. Tabellen fortsetter på neste side.
Kategori

Beskrivelse

Bruk

Hvor stor er dagens brukerfrekvens?

Regionale/nasjonale
Brukes området av personer som ikke er lokale?
brukere
Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske
Opplevelsesopplevelseskvaliteter?
kvaliteter
Har området et spesielt landskap?
Symbolverdi

Har området en spesiell symbolverdi?

1

2

3

Liten

Noe

Middels

Aldri

Nesten
aldri

Middels

Ingen

Litt

Middels

Ingen

Litt

Middels

Noe
spesiell
funksjon

Middels
funksjon

Ganske
dårlig

Middels

Funksjon

Har området en spesiell funksjon (adkomstsone,
korridor, parkeringsplass el.)?

Ikke
spesiell
funksjon

Egnethet

Er området spesielt godt egnet for en eller flere
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode
alternative områder til?

Dårlig

16

4
Ganske
stor
Ganske
ofte
Ganske
mange
Ganske
stor
Ganske
spesiell
funksjon
Ganske
godt

5
Stor
Ofte
Mange
Stor
Spesiell
funksjon
Godt
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Kategori

Beskrivelse

Tilrettelegging

Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller
grupper?

Kunnskapsverdier

Er området egnet i undervisnings-sammenheng eller
har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige
kvaliteter?

Lydmiljø
Inngrep

1

2

3

4

5

Ikke
tilrettelagt

Litt
tilrettelagt

Middels

Ganske
godt
tilrettelagt

Høy grad
av til rettelegging

Få

Ganske
få

Middels

Ganske
mange

Mange

Har området et godt lydmiljø?

Dårlig

Ganske
dårlig

Middels

Er området inngrepsfritt?

Utbygd

Ganske
utbygd

Middels

For lite

Mangler
mye

Dårlig

Ganske

Liten

Ganske
liten

Er området stort nok for å utøve de ønskede
aktiviteter?
Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

Utstrekning
Tilgjengelighet
Potensiell bruk

AMBIO Miljørådgivning AS

Har området potensial utover dagens bruk?

Inngrepsfritt

Mangler
noe

Ganske
godt
Ganske
inngrepsfritt
Mangler
lite

Middels

Ganske

God

Middels

Ganske
stor

Stor

Godt

Stort nok

Tabell 3.3. Anbefalt verdivurdering i forhold til hvilken vekt de ulike kriteriene i friluftsområdet får (MD 2013).
Verdi

Anbefalte kriterier

A
Svært viktig friluftsområde

Brukerfrekvens eller Regionale/nasjonale brukere 4,5 eller
Opplevelseskvaliteter eller Symbolverdi eller Funksjon eller Egnethet eller Tilrettelegging = 5
Eller en generell høy skåre
Brukerfrekvens eller Regionale/nasjonale brukere 3 eller
Opplevelseskvaliteter eller Symbolverdi eller Funksjon eller Egnethet eller Tilrettelegging eller
Tilrettelegging = 3,4 eller
Brukerfrekvens eller Regionale/nasjonale brukere eller Opplevelseskvaliteter eller
Symbolverdi eller Funksjon eller Egnethet eller Tilrettelegging = 2
Eller en generell lav skåre

B
Viktig friluftsområde
C
Registrert friluftsområde
D
Ikke klassifisert friluftsområde

3.5.2

Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C

Omfang

Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvor stor grad et område påvirkes av et gitt
tiltak. Begrepet omfang er i denne utredningen en skjønnsmessig vurdering av hvor stor
negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket vil ha på berørte nærmiljø, friluftsområder,
etablerte turmål, turstier og nærmiljø. Omfanget vurderes som positivt eller negativt i forhold
til referansesituasjonen (0-alternativet). Områder for nærmiljø og friluftsliv blir påvirket av
hvilen type tiltaket er og størrelse i forhold til blant annet arealbeslag og barrierer, visuelle
virkninger, støy og luftforurensning. Omfanget avhenger av en rekke kvantitative og
kvalitative forhold som blant annet omfatter avstand, synlighet, landskapstype og
skalamessige forhold. Ved vurdering av omfang er det ikke tatt hensyn til områdets verdi.
Omfanget blir fastsatt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang via intet omfang til stort
positivt omfang (figur 3.2).

17

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for friluftsliv

AMBIO Miljørådgivning AS

Figur 3.2. Skala for vurdering av omfang (Statens vegvesen 2014).

Tiltaket vurderes ut fra hvilken grad det
•
•
•
•

påvirker områdets br uksmuligheter
påvirker områdets attr aktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold
påvirker tilgj engelighet til viktige målpunkt for gående og syklende i og utenfor området
påvirker områdets identitetsskapende betydning

3.5.3

Konsekvens

Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 0alternativet. Et mål for konsekvensutredningen er derfor å gi en vurdering av tiltakets positive
og negative virkninger.
Konsekvens framkommer ved sammenstilling
av områdets verdi og omfanget av påvirkningen
på området (Statens vegvesen 2014).
Konsekvensmatrisen som brukes er hentet fra
Håndbok V712 (2014) (figur 3.3). Det
presiseres at matrisen er veiledende og at det
kan gjøres skjønnsmessige avvik fra denne.
Denne sammenstillingen gir et resultat langs en
skala fra meget stor positiv konsekvens til meget
stor negativ konsekvens.

Figur 3.3. Konsekvensmartrisen viser hvordan verdi og
omfang kombineres for å utlede konsekvens (Statens
vegvesen 2014).
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3.6 Datagrunnlag og influensområde
Utredningen er basert på relevant og tilgjengelige informasjon fra kilder på internett, kontakt
med lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner. Kilder framgår av
referanselisten (kap. 9).
Plan- og influensområde
Planområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket, arealer for omformerstasjon
med uteområdet, riggområder, traseer for kabelgate i sjø og på land. Influensområdet er større
enn planområdet og omfatter friluftsområder, turveier og landskapsrom hvor tiltaket er synlig
og/eller hørbart.
3.7 Offentlige planer og dokumenter i tiltaks- og influensområdet
Eidfjord kommune
Arealdelen til Eidfjord kommuneplan for 2011-2022 viser Simadalen som LNF-område
(http://www.eidfjord.kommune.no). Langs Sima er det avsatt et byggeforbudsbelte på 100
meter. På sørsiden av Sima er det også avsatt et område i hele dalbunnens bredde fra fjorden
og ca 1,7 km innover langs elva der tidligere regulerings- eller bebyggelsesplan skal gjelde.
På nordsiden er det kommunalteknisk anlegg og kraftstasjonsområde i en lengde på ca. 800
meter langs elva fra fjorden.
Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, 2001 - 2004
I Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland (Hordaland Fylkeskommune 2001) vises det til den
viktige rollen kysten har for friluftslivet i Hordaland. Den vekslende naturen med tallrike
fjorder, sund, viker, strømmer, holmer og skjær er attraktiv for en rekke aktiviteter. Et særtrekk
ved kysten er de mange kulturminnene i form av sjøhus, sjømerke, handelssteder osv. Slike
kulturminner medvirker til å gjøre friluftslivsopplevelsene rikere. De kystnære områdene er
også viktige for friluftsaktiviteter som ikke er direkte knyttet til sjø. Turer med utsyn over
sjøen, er en viktig del av friluftslivet i den ytre delen av fylket. Sjøkanten er en populær og
lærerik tumleplass for barn, der de kan leke seg til kunnskap om det biologiske mangfoldet.
Fylkestingene i Rogaland og Hordaland gjorde i 1994 vedtak om å danne Vestkystparken som
et overordnet organ for forvaltning av friluftsområdene langs kysten i de to fylkene. Målet
med Vestkystparken er å få til en mer samordnet drift av kystfriluftsområdene. Organet skal
også være pådriver overfor sentrale styresmakter til beste for kystfriluftslivet.
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STATUS OG VERDI FOR FRILUFTSLIV

I det følgende gis en beskrivelse av friluftsliv og ferdsel i plan- og influensområder på land og
langs trasé for sjøkabelen. Registrerte friluftsområder, viktige stier, utkikkspunkt og andre
attraksjoner er omtalt, da dette er naturlige turmål som gjerne har høy brukerfrekvens på land.
Omtalte friluftsområder som direkt eller indirekte berøres av de landbaserte installasjonene er
kartfestet i figur 4.1.
Regionale friluftsområder er vurdert og verdsatt av Fylkesmannen i Hordaland & Hordaland
fylkeskommune og publisert i prosjektrapporten “Område for friluftsliv - kartlegging og
verdsetting av regionalt viktige område i Hordaland” (FMHO & FKHO 2008). I den videre
teksten er beskrivelser og verdsetting av regionale friluftsområder basert på grunnlaget for
denne rapporten. Resultatene er også tilgjengelige i den fylkeskommunale kartløsningen for
Hordaland (Hordaland Fylkeskommune).
4.1 Ilandføringsområdet i Eidfjord kommune, landområder
Omtalte friluftsområder er kartfestet i figur 4.1.

Figur 4.1. Oversikt over nærliggende friluftsområder i Eidfjord kommune som vil berørt, direkte eller indirekte,
av tiltaket. Kart i A4-format finnes i vedlegg.
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Simavassdraget

Fra Simafjorden og langs elva Sima strekker det seg et regionalt friluftsområde med verdi B,
viktig (figur 4.1). Kantsonen mot elva er i store deler intakt med busker og trær, om enn noe
mer parkpreget enn opprinnelig. Veiene går tett langs elva på begge sider i nedre delen. Ved
utløpet av elva er det næringsvirksomhet med blant annet Sima kraftverk og el-anlegg. Dette
utelukker likevel ikke friluftsutøvelsen langs Sima, men gir området i den nedre delen mindre
preg av naturområde. Langs Simadalselva går det en ca. 4 km lang tursti i lett terreng (figur
4.2). Turstien starter ved parkeringen til Statkraft hvor det er infoskilt. Ved tredje brua går
stien over elva og nedover langs andre siden. Stien fortsetter også videre oppover elva. Stien
er opparbeidet av Statkraft, Eidfjord kommune og grunneierne. Langs stien er det anlagt 2
rasteplasser med gapahuk og fiskeplasser som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er
også parkeringsplass med toalett. Statkraft har bygd ulike terskeltyper i elva for å sikre flere
standplasser for fisk langs nedre del av stien, og dette er nærmere orientert om med plakater
langs stien. Det foregår fiske etter sjøaure (og noe laks) i Sima. Stien er mest brukt av
lokalbefolkningen, for kortere turer og trimturer.

Figur 4.2. Tursti og raste- og fiskeplass langs Sima. Foto: Annlaug Meland.

Øverst i Simadalen er Skytjedalsfossen et viktig turmål. Fossen er en av de høyeste fossene i
Norge med sitt 300 meters fall. Det er informasjonsskilt med flere turforslag ved Tveit.
Simadalen er også innfartsåre for flere turer innover i et stort fjellområde med nasjonalparker
og Turistforeningens merkede løyper og hytter. I tillegg kommer det en del turister med buss
for å besøke Sima kraftstasjon. Disse er gjerne utenlandske turister som kommer med
cruiseskip til Eidfjord.
Grunnlaget for vurdering av områdets verdi for friluftsliv framgår av tabell 4.1 som er gjort i
forbindelse med registrering av regionale friluftsområder i Hordaland (FMHO / FKHO 2008).
Verdivurdering: Nedre del av Simavassdraget er et regionalt friluftsområde verdsatt til
“viktig”. Dette tilsvarer middels verdi.
Verdi
Liten

Middels

▲
.
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Tabell 4.1. Verdisettingsskjema Simavassdraget friluftsområde. (Verdisetting gjort av FMHO & FKHO 2008).
Kategori

Beskrivelse

Bruk
Regionale/nasjonale
Brukere
Opplevelseskvaliteter
Symbolverdi
Egnethet
Tilrettelegging
Inngrep
Potensiell bruk
Tilgjenglighet

4.1.2

1 2
Liten
Aldri

Primært lokalbefolkningen.
Flott sti langs regulert elv, fiskeplasser og gapahuk.
Tilrettelagt sti.
Godt egnet som tur- og rekreasjonsområde, og lav terskel for bruk.
Tilrettelagt for funksjonshemmede, blant annet fiskeplass.
Elva Sima er regulert.
Relativt stort potensial for økt bruk.
Lett tilgjengelig, og lav terskel for bruk.

Ingen
Ingen
Dårlig
Ikke
tilrettelagt
Utbygd
Liten
Dårlig

Verdi
3 4
x

x
x
x
x
x
x
x
x

5
Stor
Ofte
Mange
Stor
Godt
Høy grad av
tilrettelegging
Inngrepsfritt
Stor
God

Fylkesvei 103 fra Eidfjord til Simadalen

Fylkesvei 103 fra Eidfjord til Simadalen går langs Simadalsfjorden og videre oppover langs
Sima. Ved befaring i mai ble det på kort tid observert 3 syklister langs veien. Dette tyder på at
det kan være ei attraktiv trimrute for lokale syklister. Det er sykkelutleie i Eidfjord og veien
benyttes også av turister blant annet fra cruiseskip og campingplassen, dette kan være både
nasjonale og internasjonale turister (Marit Stadheim, pers medd.). Veien har begrenset trafikk
siden den ikke er gjennomfartsåre og stigningsforholdene synes gunstige med tanke på
sykling. Omgivelsene langs fjorden og langs elva har også opplevelses- og rekreasjons verdi.
Langs veien fra Eidfjord er det noen badeplasser.
Fylkesvei 103 er adkomstvei til andre friluftsområder som Skytjedalsfossen innerst i
Simadalen og turistforeningsstiene som starter ved Tveit og fører innover mot
friluftsområdene Hardangerjøkulen og Sysendalen/Maurseth N. Disse områdene er vurdert å
ligge utenfor influensområdet til tiltaket og er derfor ikke behandlet videre i rapporten. Disse
har likevel adkomstvei forbi planlagt omformerstasjon.
Verdivurdering: Fylkesvei 103 er ikke klassifisert som et friluftsområde og får verdi D (jf.
tabell 3.2). Dette tilsvarer liten verdi. Som adkomstvei vurderes Fylkesvei 103 å ha middels
verdi da det ikke er en svært viktig adkomstvei med stor gjennomgangstrafikk.
Verdi
Liten

Sykkelrute
Adkomstvei

Middels

Stor

▲
▲

.

4.1.3

Kjeåsen

Kjeåsen er et regionalt friluftsområde hvor Kjeåsen hyllegård er en sentral og velkjent
attraksjon (figur 4.1). Friluftsområdet er verdsatt av Kjeåsen hyllegård ligger i de stupbratte
fjellsidene 530 m over Simafjorden. Flere tusen besøker denne gården årlig. De fleste
besøkende benytter bil opp til gården, men det går også en bratt fjellsti opp. Dette var stien
som de fastboende på Kjeåsen benyttet før tunnelen ble bygd i samband med kraftutbyggingen
i Sima. Mange av turistene som besøker Sima kraftverk besøker også Kjeåsen. Det finnes
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statistikk for hvor mange som har besøkt Sima kraftverk (figur 4.3). Siden 2009 har det bare
blitt tatt imot grupper av besøkende på Kjeåsen tre dager i uken, og dette vises også igjen på
besøkstallene på kraftverket.

Antall besøkende

10000
8000
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4000
2000
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2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Figur 4.3. Antall besøkende på Sima kraftverk fra 2004-2010 (pers.medd. Elin Kvale ved Visit Eidfjord).

Grunnlaget for vurdering av områdets verdi for friluftsliv framgår av tabell 4.2 som er gjort i
forbindelse med registrering av regionale friluftsområder i Hordaland (FMHO & FKHO
2008).
Tabell 4.2. Verdisettingsskjema Kjeåsen friluftsområde. (Verdisetting gjort av FMHO & FKHO 2008).
Kategori
Bruk
Regionale/nasjonale
Brukere
Opplevelseskvaliteter
Symbolverdi
Egnethet
Tilrettelegging
Inngrep
Potensiell bruk
Tilgjenglighet

Beskrivelse

1 2
Liten
Aldri

Primært lokalbefolkningen.
Flott sti langs regulert elv, fiskeplasser og gapahuk.
Tilrettelagt sti.
Godt egnet som tur- og rekreasjonsområde, og lav terskel for bruk.
Tilrettelagt for funksjonshemmede, blant annet fiskeplass.
Elva Sima er regulert.
Relativt stort potensial for økt bruk.
Lett tilgjengelig, og lav terskel for bruk.

Ingen
Ingen
Dårlig
Ikke
tilrettelagt
Utbygd
Liten
Dårlig

Verdi
3 4 5
x
x

Stor
Ofte

x

x
x
x
x
x
x

Mange
Stor
Godt
Høy grad av
tilrettelegging
Inngrepsfritt
Stor
God

Verdivurdering: Kjeåsen er et regionalt friluftsområde som er verdsatt til “svært viktig” i den
regionale friluftsregistreringen i 2008, noe som tilsvarer stor verdi.
Verdi
Liten

Middels

Stor

▲
.

4.2 Friluftsområder langs sjøkabelen fra Sima til åpent hav
I det videre gis det en beskrivelse det sjøbaserte friluftslivet langs traséen for sjøkabel fra
ilandføringsstedene i Sima til åpent hav. Kart over områdene i A4-format finnes i vedlegget.
De mange og lange fjordene med viker, strender og svaberg langs Norskekysten danner
grunnlaget for et svært rikt og aktivt friluftsliv. Det finnes ikke en kilometer langs kysten som
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ikke på en eller annen måte er berørt av dette friluftslivet. Friluftslivet kan bestå i båtliv,
badeliv, sports- og fritidsfiske fra båt eller fra land, strandlek, padling, vannski, surfing og
annen vannlek, turgåing i fjæra eller i naturområder langs kysten, m.m. Det kan også nevnes
sportsdykking. Disse vil gjerne ikke holde seg til avsatte områder, men dykke der de finner
noe interessant. Noen områder langs denne langstrakte kystlinja er valgt spesielt ut fordi de
egner seg spesielt godt til friluftsliv fra sjøside av ulike årsaker, f.eks. pga. svaberg, lett å
komme til med båt, naturlige og fine strender, områder er tilrettelagt i nyere tid eller fra
tidligere tider, eller de ligger i tilknytning til byer og tettsteder. Noen områder er natur- eller
friluftsområder på land, men der friluftslivet er like aktuelt fra sjøen. Slike områder har gjerne
blitt valgt ut og i en eller annen form, blitt sikret for framtidig friluftsliv. Miljødirektoratet har
oversikt og kontroll over de statlig sikrede friluftsområdene (Naturbase), de regionale
friluftsrådene (her Friluftsrådet Vest), Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland
fylkeskommune har ansvar for og gir informasjon om regionale friluftsområder, mens
kommuner kan ha andre friluftsområder som er av lokal verdi.
På sjøen vil det ofte foregå mye friluftslivs-utøvelse mellom de etablerte friluftsområdene.
Transportetappene med småbåter, seilbåter og kajakker er en del av friluftsopplevelsen,
samtidig som utøvelsen av visse aktiviteter foregår ute på fjorden, slik som f.eks. vannski,
bruk av vannring hengende etter båten, padling og bruk av robåt. Videre gjelder
allemannsretten også her, slik at områder som ikke er definert til friluftsformål kan benyttes
til dette.
Friluftsområder langs sjøkabelen er listet i tabell 4.3, og kartfestet i figurer i vedlegg 1. De
regionale friluftsområdene er vurdert med verdi A, B eller C i 2008 etter Miljødirektoratets
tidligere veileder. Noen svært viktige, både lokalt og regionalt, mens andre har lavere verdi
fordi de er mindre, mer lokale friluftsområder, eller de har mindre grad av tilrettelegging eller
bruk. Noen kommuner har mange friluftsområder, mens andre har færre. Gjestehavner er tatt
med i oversikten, men ikke verdsatt. Regionale friluftsområder langs kabeltraseen er kun tatt
med dersom strandsona er vektlagt. Der disse områdene omfatter områder som er statlig sikret
eller områder som inngår i Vestkystparken, er dette nevnt. Alle statlig sikra friluftsområder er
tatt med, men ikke verdsatt enkeltvis.
Tabell 4.3. Friluftsområder i fjordene fra Sima til åpent hav. Kilder: FMHO / FKHO (2008), Vestkystparken,
Naturbase, Bergen og Omland Friluftsråd og Friluftsrådet Vest. Regionale og statlig sikra friluftsområder, er
bare tatt med dersom det er strandsonen som er vektlagt. Bare de regionale friluftsområdene er verdsatt. Tabellen
fortsetter på neste side.
Kommune

Sted

Eidfjord

Kråkeskarvet badeplass
Eidfjord Småbåthavn
Djønnaneset friområde
Lote camping og friområde i sjø
Vinesneset friområde
Samlen
Kinsarvik gjestehavn
Herand-Sjø
Jondal gjestehavn
Herand båthavn
Samlafjorden/Kvamsøy
Kvamsøy
Lunhaug/Skipadalen

Ullensvang

Jondal
Kvam

Lokalt eller
regionalt
friluftsområde
Lokalt

Verdi

Statlig
sikra

Vestkystparken

Gjestehavn
Ja

Lokalt
Lokalt
Lokalt
Regionalt

C

Regionalt

B

Ja
Ja
Ja
Regionalt

B
Ja
Ja
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Kommune

Kvinnherad

Tysnes

Stord

Bømlo

Sveio

Sted
Holmsund/Nyatræet
Sandvenholmen
Fredvik - Ståvik
Svanholm
Storeholmen
Maurangsfjorden
Varaldsøy
Fergevågen
Neslia – Røynholm
Snillstveitøy
Nordre Kalven
Skorpo
Ølve
Husnes
Halsnøy
Løkelsøy
Sandvika
Hille
Klosterfjorden
Halsnøy syd
Rosendal hamn
Lykjelsøy
Uskedalen båtlag
Herøysund
Husnes båthavn
Sunde båthavn
Sæbøvik - Halsenøy
Ånuglo
Seløy
Flornes
Årbakke
Våge
Huglo-Storsøyo
Hystadmarkjo
Hystad
Husøy
Leirvik fyrstasjon
Sponavikjo
Alnavågen
Spissøy - Nautøy
Dagfinnsvika
Leirvik
Breivik / Breidvika
Narravika
Vedvika
Rutsøy
Midtøy-Sagvatnet
Espevær
Mosterhamn
Langevåg
Espevær
Tittelsnes
Leirvåg
Førdespollen
Slettene-Hedløya
Buavåg
Mølstrevåg-Ryvarden
Ryvarden fyr

Lokalt eller
regionalt
friluftsområde

Verdi

AMBIO Miljørådgivning AS

Statlig
sikra

Vestkystparken

Gjestehavn

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Regionalt
Regionalt

C
C
Ja
Ja

Regionalt

B

Regionalt
Regionalt
Regionalt
Regionalt

B
C
B
A

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
B
A
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Regionalt

A

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Regionalt
Regionalt

B
A

Regionalt

A

Regionalt

A

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Regionalt
Regionalt
Regionalt

Ja
Ja
Ja

B
C
A
Ja
Ja
Ja

Regionalt
Regionalt
Regionalt

C
B
B

Regionalt
Regionalt

C
A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Verdivurdering: Verdi og viktighet vil variere fra område til område, men samlet sett dreier
det seg om et stort antall større og mindre friluftsområder over et svært stort areal. Områdene
varierer i kvalitet, egnethet og tilrettelegging, men til sammen har de svært mange brukere,
både lokale og regionale. I tillegg vil noen av disse områdene også besøkes av nasjonale og
internasjonale brukere. Det er friluftsområder her som er svært viktige og har stor verdi, men
også områder som er mindre viktige og har liten verdi. Det er færre viktige friluftsområder
knyttet til sjøen lengst inn i Hardangerfjorden enn lenger ute. Dette har blant annet
sammenheng med topografien der bratte fjellsider stuper ned i sjøen og vanskeliggjør
landgang samt mangel på svaberg og strender. Samlet sett gis likevel friluftsområdene i
Hardangerfjorden stor verdi selv om enkelte områder kan ha lavere verdi eller ikke er definert
som friluftsområde.
Liten

Verdi
Middels

Stor

▲
.
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VURDERING AV OMFANG

5.1 0-alternativet
0-alternativet er en beskrivelse av forventet utvikling dersom tiltaket ikke realiseres. For dette
alternativet blir dagens situasjon lagt til grunn. Det er forventet at planområdene i Eidfjord og
Samnanger kommuner i det store og hele vil forbli uendret. Det vil være få problemstillinger
i forhold til friluftsliv ut over det som måtte finnes i dag.
5.2 Omfang ved ilandføring i Eidfjord kommune
5.2.1

Simavassdraget

Friluftsområdet langs elva Sima vil bli berørt ved graving av jordkabel eller boring av
mikrotunnel ved ilandføring nord for Prestekoneholet (landtak 1) eller fra Sima (landtak 2).
Avstanden inn til omformerstasjonen er mindre enn 100 m. Traseen fra omformerstasjonen til
tiltenkt område for utvidelse av bryterfelt i Statkraft/Statnetts koblingsstasjon vil krysse
Simadalselva og gå inn i friluftsområdet. Strekningen er mindre enn 200 m. Dersom jordkabel
blir valgt, vil påvirkningen kun foregå i anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil
jordkabelspor tilbakeføres til opprinnelig, revegeteres og etter hvert forsvinne. Dersom
luftledning velges, vil dette være et inngrep som påvirker friluftsområdet perment negativt. En
luftledning som krysser elva vurderes å redusere friluftsområdets kvalitet.
Friluftsområdet vil også bli indirekte berørt av oppføring av omformerstasjonen tett ved grensa
til friluftsområdet. Påvirkningen vil være av visuell og støymessig karakter i anleggssfasen og
visuell karakter i driftsfasen. Tiltaket vil utvide industriparken i nedre del av Simavassdraget
og slik gi økt visuell forstyrrelse til et naturområde som brukes til friluftsliv. Den visuelle
virkningen vurderes likevel å gi lite negativt omfang fordi området allerede er belastet med en
del industri.
Omfangsvurdering: Tiltaket vurderes å ha inte - lite negativt omfang for friluftsområdet
Simavassdraget dersom jordkabel velges for tilknytning til Statnetts anlegg. Dersom
luftledning velges, vurderes omfanget til lite - middels negativt.
Omfang
Stort
negativt

Jordkabel
Luftledning

5.2.2

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

▲
▲

Fylkesvei 103 fra Eidfjord til Simadalen

Fylkesvei 103 fra Eidfjord til Simadalen vil i anleggsperioden få økt tungtrafikk. Dette vil
være negativt for sykkelruta langs veien. Dette vil imidlertid være av forbigående karakter.
Omfanget vurderes som lite negativt.
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Sykkelveien vil også bil visuelt berørt av omformerstasjonen i driftsfasen. På en strekning på
7-800 m vil omformerstasjonen være synlig fra veien. Denne strekningen er per i dag nokså
skjermet for innsyn til industrien i dette området på grunn av skog. Ved oppføring av
omformerstasjonen vil dette bygget ligge tett opptil fylkesveien og skogen som i dag skjermer
vil måtte fjernes slik at området mot industrianleggene og Simafjorden blir mer åpent. I stedet
vil det være omformerstasjonen som står for skjermingen. Dette vil ha et negativt omfang på
fylkesveien som sykkelrute, og vurderes å bli lite - middels negativt.
Adkomstveien til viktige friluftsmål går like forbi omformerstasjonen og vil bli påvirket både
i anleggs- og driftsfasen. Anleggsfasen med økt trafikk og støy vil være av relativt kort
varighet. I driftsfasen vil påvirkningen være i form av en ny bygning langs adkomstveien til
friluftsområdene. Sima er allerede i dag påvirket av industri slik at det planlagte tiltaket blir
ikke spesielt annerledes, men det ligger tettere inntil veien som går forbi. Samlet sett vurderes
omfanget å bli.
Omfangsvurdering: Tiltaket vurderes å gi lite - middels negativt omfang for sykkelruta langs
fylkesvei 103 og lite - intet negativt for adkomstveien.
Omfang
Stort
negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

▲

Sykkelrute
Adkomstvei

5.2.3

Middels
negativt

▲

Kjeåsen

Kjeåsen berøres bare indirkte med visuel virkning av omformerstasjonen fra lia opp til Kjeåsen
og fra selve gården. Oppstigningen er skogkledd og visuell virkning vil være begrenset.
Omfangsvurdering: Avstanden fra gården er over 1 km og er derfor i visuell siktbarhetssone
som gir inte - lite negativt omfang for Kjeåsen.
Omfang
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

▲

5.3 Omfang langs sjøkabel
I tiltaksområdet for sjøkabelen vil det bare være anleggsfasen som har innvirkning på
friluftslivet. Anleggsfasen medfører forstyrrelser i form av tilstedeværelse av store fartøy og
støy. Forstyrrelsene vil være avhengig av nærheten til aktuelle friluftsområder og vil være av
forbigående karakter. Omfanget av tiltaket vil generelt være størst i småbåtsesongen, gjerne
fra påsketider til oktober, med høysesong om sommeren når folk har ferie og bruker båt og
badestrender. Det vil også være større påvirkning for det båtbaserte friluftslivet enn for
fruluftsliv som foregår inne ved land.
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Detaljert trasé for sjøkabelen er ikke valgt enda. Traséplanleggingen vil normalt søke å unngå
potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel og unngå bratt
terreng/større høydeforskjeller som kan være rasutsatte.
I anleggsfasen kan det forekomme uforutsette hendelser, for eksempel utslipp fra
leggefartøyet, som har uheldig virkning på båt- og badeliv.
Generelle omfangsvurderinger langs sjøkabelen: Tiltaket vurderes generelt å ha mellom intet
og lite negativt omfang for friluftslivet til sjøs og langs kysten, når en forutsetter at
konfliktområder søkes unngått og at avstanden til land er relativt stor. Det forutsettes også at
anleggsperioden tilpasses slik at en unngår viktige utfartsperioder for friluftsliv som helger
om våren og sommerferieuker.
Omfang
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

▲

Intet

▲
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Middels
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Stort
positivt
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KONSEKVENS

6.1 Sammenstilling av verdi og omfang, og utledning av konsekvens
Tabell 6.1 sammenfatter verdi, omfang og konsekvens av tiltaket. Ved vurdering av omfang
og konsekvens for Simavassdraget er det vurdert alternativer med jordkabel og luftledning
mellom omformerstasjonen og nettilknytningen.
Tabell 6.1. Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvenser for friluftsliv ved utbygging av likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Kapittelnummer viser til kapittel 4 om status og verdi for friluftsliv.
Kap.
nr.

Område

4.1.1

Simavassdraget, jordkabel
Simavassdraget, luftledning

4.1.2

Verdi

Omfang

Konsekvens

Middels
Middels

Inte-lite negativt
Lite – middels negativt

Ubetydelig - liten negativ
Liten negativ konsekvens

Fylkesvei 103 fra Eidfjord til Simadalen

Liten

Lite – middels negativt

Ubetydelig - liten negativ

4.1.3

Kjeåsen

Stor

Intet - lite negativt

Ubetydelig - liten negativ

4.1.4

Adkomst vei til friluftsområder

Stor

Intet - lite negativt

Ubetydelig - liten negativ

4.3

Influensområdet for sjøkabel fra Sima

Verdiene spenner fra
liten til stor

Omfanget spenner fra
intet - lite negativt

Konsekvensene av tiltaket
spenner fra
ubetydelig - liten negativ

Avhengig av om det velges luftledning eller jordkabel for nettilknytningen i Sima, vil tiltaket
gi hhv. liten negativ konsekvens (luftledning) eller ubetydelig - liten negativ konsekvens
(jordkabel) for friluftsliv.
Når det gjelder friluftsområder og friluftsliv i fjordene vurderes konsekvensen å spenne fra
ubetydelig til liten negativ konsekvens. Dette skyldes i stor grad at tiltaket er av forbigående
karakter og at det vil foregå et godt stykke fra land. Fjordstrekningene har partier som går forbi
friluftsområder som har stor verdi og brukes av svært mange. Her vil nøye vurdering av
kabeltrase i forhold til de enkelte friluftsområdene være avgjørende for å redusere
konsekvensen mest mulig.
6.2 Forventede endringer i bruk og kvalitet
Når det gjelder virkninger i forhold til tradisjonelt friluftsliv både på land i Eidfjord kommune
og langs kabeltraseen i sjøen, vil tiltaket være av forbigående og kortvarig karakter. Det
forventes derfor ikke endringer i bruk eller kvalitet for frilusftområdene som er omtalt.
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FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

Ved legging av sjøkabel bør tid og sted vurderes nøye i forhold til viktige friluftsområder langs
kysten. Valg av kabeltrase i sjøen bør vurderes i forhold til de enkelte friluftsområdene slik at
de mest verdifulle friluftsområdene unngås ved å holde god avstand. En bør unngå legging av
sjøkabel i sommerferie og andre perioder hvor det er høysesong for båt- og badeliv.
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Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for friluftsliv

Andre avbøtende tiltak synes ikke å være nødvendige.
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Oversikt over viktige datakilder benyttet i arbeidet med fagrapporten.

Datagrunnlag
Nettreferanser:

Henvisning

Eidfjord kommune
Hordaland fylkeskommunes
kartløsning
DN: Naturbase
Vestkystparken, kartdel
Vestkystparken, hovedbrosjyre
Friluftsrådet vest
Friluftsrådet vest, brosjyrer:
”Kom deg ut” - Friluftsområder i
Rogaland og Sunnhordland
”90 steder for friluftsgleder
Destinasjon Eidfjord
Visit Eidfjord
Kontaktpersoner:
Ove Gåsdal
Gunnar Elnan
Marit Stadheim og Elin Kvale

http://www.eidfjord.kommune.no
http://kart.hfk.no/gismobile_nw/?Viewer=kartivest_lett
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3_viewer.asp
http://www.bof.no/Vestkyst/vestkystpark_kartdel.pdf
http://www.bof.no/Info/Hovbrosjbof.pdf
http://www.frivest.no/
http://www.nrshf.no/doc/Kom%20deg%20ut.pdf
http://www.nrshf.no/doc/Brosjyrer/90_steder_FV_Small.pdf
http://www.hardangerfjord.com/no/Eidfjord1/
http://www.visiteidfjord.no/
Eidfjord kommune
Destinasjon Eidfjord
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VEDLEGG: KART
1.
2.
3.
4.
5.

Eidfjord kommune
Langs sjøkabeltraseen i indre del av Hardangerfjorden med kommunene
Eidfjord, Ullensvang og Granvin
Langs sjøkabeltraseen i midtre del av Hardangerfjorden med kommunene
Ullensvang, Kvam og Jondal
Langs sjøkabeltraseen i midtre del av Hardangerfjorden med kommunene
Kvinnherad og Tysnes
Langs sjøkabeltraseen i ytre del av Hardangerfjorden med kommunene
Kvinnherad, Stord, Bømlo og Sveio

Kommentar til kartene for sjøkabel
Kabeltraseen følger fjorden utover fra ilandføringssted til åpent hav omtrent slik figur 2.1
viser. Kabeltraseen vil legges der det viser seg å være mest optimalt etter en surveyundersøkelse. Kart over friluftsområder langs kabeltraseer bør være et hjelpemiddel i tillegg
til fremtidig survey-undersøkelse for å plassere kabeltraseen slik at den gir minst mulig negativ
konsekvens i de nærliggende friluftsområder.
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Vedlegg 1. Oversikt over nærliggende friluftsområder i Eidfjord kommune som vil bli berørt, direkte eller indirekte, av tiltaket.
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Vedlegg 2. Oversikt over friluftsområder langs sjøkabeltraseen i indre del av Hardangerfjorden med kommunene Eidfjord, Ullensvang og Granvin.

36

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for friluftsliv

AMBIO Miljørådgivning AS

Vedlegg 3. Oversikt over friluftsområder langs sjøkabeltraseen i midtre del av Hardangerfjorden med kommunene Ullensvang, Kvam og Jondal
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Vedlegg 4. Oversikt over friluftsområder langs sjøkabeltraseen i midtre del av Hardangerfjorden med kommunene Kvinnherad og Tysnes.
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Vedlegg 5. Oversikt over friluftsområder langs sjøkabeltraseen i ytre del av Hardangerfjorden med kommunene Kvinnherad, Stord, Bømlo og Sveio.
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SAMMENDRAG
NorthConnect har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter sammen
kraftsystemene i Storbritannia og Norge. Formålet med prosjektet er å legge til rette for utveksling av
kraft over landegrenser. På brittisk side er det forutsatt at kabelen føres til/fra Peterhead i Skottland,
mens på norsk side er det lagt opp til tilknytning til sentralnettet ved Sima.
I foreliggende rapport er planene vurdert i forhold til konsekvenser for naturmangfold. Vurderingene
dekker kun forholdene langs den norske delen av kabeltraseen.
Status
I tiltaksområdet Sima er der registrert gråor-heggeskog, som er en lokalt viktig naturtype.
Naturmangfoldet i dette området er ellers preget av vanlig forekommende arter og naturtyper.
Traseen til Sima berører eller kan berøre viktige myteområder for ærfugl, marine naturtyper, korallrev
og et kandidatområde for marin verneplan. Hekkende vandrefalk kan potensielt bli negativt berørt av
anleggsarbeidet ved en lokalitet i Hardangerfjorden.
Konsekvenser
Tiltaksplanene vil overveiende gi små negative konsekvenser for kjente forekomster av
naturmangfold. Kandidatområdet for marin verneplan og en israndsavsetning vil bli direkte berørt,
med middels negative konsekvenser for marine naturtyper. Fugl og andre dyrearter forventes i liten
grad å bli berørt av tiltaket, men leggingen av kabelen kan potensielt gi lokale forstyrrelser av fugler i
fjordområdene.
I planområdet Sima vil en lokalt viktig naturtype utgå med de foreliggende planene. For denne spesielt
vurderes konsekvensene til middels/stor negativ.

Konsekvenser for naturmangfold ved etablering av ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia

SUMMARY IN ENGLISH
NorthConnect aims to build, own and operate an interconnector with the purpose of connecting the
power systems in UK and Norway. Peterhead in Scotland is the preferred landing site on the British
side. The preferred landing site on the Norwegian side is Sima in Hordaland County.
The impact of a new interconnector on biodiversity is evaluated in the present report. The impact
assessments are limited to activities in the Norwegian side of the project.
Status Description
The submarine cable route will intersect important moulting areas for eiders, marine habitats (eg.
Coral Reefs) and a marine area that is under consideration for protection. Apart from a small Grey
Alder/Bird Cherry forest of local significance, the convertor station parcel in Sima is characterized by
commonly occurring species and habitats.
Impact Assessment
A development in accordance with the plans will have limited negative impact on habitats and species.
The largest conflict of the submarine cable is related to intersection of marine area that is under
consideration for protection, but the cable is not supposed to have any long term effects on the values
in the area. On land, the Grey alder/Bird cherry forest will be cut down. This is considered to give
medium-large negative impact on this habitat.
Mitigation measures
It is advised to contact The Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet) before detailed
plans for the submarine cable are laid. This is related to the two Coral Reef and potential protection
habitats found in the cable pathway.
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1

INNLEDNING

Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling, betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnect prosjektet har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter
sammen kraftsystemene i Storbritannia og Norge. Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de
automatisk utløser plikt om utarbeidelse av konsekvensutredning.
Denne fagrapporten om naturmangfold er en av flere underlagsrapporter for konsekvensutredningen,
som er en integrert del av konsesjonssøknaden. Konsekvensvurderingene dekker kun forholdene langs
den norske delen av kabeltraseen.

2

TILTAKSBESKRIVELSE

2.1

Generelt

På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og en
likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på
vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal likerette
vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en vekselstrømsforbindelse
fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og dessuten
for kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer premissene
for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet for senere valg og
detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, mens aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet i figur 2.1 viser en mulig trasékorridor.
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Figur 2.1. Oversiktskart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.

2.2

Sjøkabel

Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerene på henholdsvis -500 kV
og +500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde), se figur 2.3.
Under installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i Storbritannia og Norge.
Kabelen vil bli beskyttet ved nedgravning samt tildekket i sjø og strandsone. Dersom NorthConnect
finner det hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø dypere enn 200 m. Metodevalg for legging
av kabel vil avhenge av bunnforhold, strømningsforhold, mv.
Nedgravning skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og naturlig
tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgravning, vil kabelen beskyttes av
steinmasser eller “beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen krysser andre
installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det “broer” og kabeloverdekning. Her
brukes det normalt også steinmasser og/eller “beskyttelsesmadrasser”.
En slik “nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for eksempel
trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en viss grad, gjøres
overtrålbar.
Figur 2.2 viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte avstandene er typiske verdier.
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Figur 2.2. Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsforbindelse
mellom Norge og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil normalt søke å
unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel, unngå bratt
terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store dyp gir høyere mekanisk
påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir tilsvarende også større utfordringer
knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for
NorthConnect. Det er; masseimpregnert kabel (MI) (figur 2.3) og
plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag begrenset oppad til
en spenning på 320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for
NorthConnect.
Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger opp til ca. 600
kV. For begge kabeltyper gjelder at de ikke vil medføre forurensning
til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet kabelteknologi på
investeringstidspunktet vil bli benyttet.
Figur 2.3 Masseimpregnert kabel

Leggingen utføres av spesialiserte fartøyer (figur 2.4).

Figur 2.4. Kabelleggingsfartøyet Skagerrak har vært brukt til tilsvarende kabellegginger.
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Varighet på kabellegging i sjø er avhengig av mange forhold. Det forventes at kabelkontrakten legges
på to leverandører og at man derfor forventer at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger (april oktober).
Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det må innhentes krysningstillatelser fra eierne
av disse. Utformingen av den enkelte krysning blir avtalt nærmere med den enkelte eier og det vil bli
satt opp egne kontrakter om dette. Kabelen vil bli merket ved ilandføringspunktet og den vil bli
avmerket på sjøkart.
Landtak / ilandføring
Sjøkabelen kan føres opp på land på forskjellige måter. De spesialiserte leggefartøyene opererer inn så
langt dybde og seilingsforhold tillater dette, og kabelen fløtes eventuelt inn den siste strekningen av
mindre båter/lektere.
På grunn av gunstige grunnforhold i strandsonen og kort vei, videreføres kabelgrøften fra sjøbunnen
og inn på land. Grøften er i størrelsesorden 1 meter dyp og 1 meter bred for hver kabel. Dersom to
kabler legges i samme grøft, må denne være ca. 3 meter bred i grøftebunnen av hensyn til
minimumsavstand mellom kablene (grunnet varmeavgivelse).
Ved ilandføring av sjøkabel kreves normalt ingen vesentlige bygningsmessige inngrep og/eller
installasjoner på landsiden.
2.3

Ilandføring Sima

Sima ligger innerst i Simadalsfjorden, 5 km øst for kommunesenteret i Eidfjord. Lokaliseringen er
gunstig med tanke på kort avstand mellom anlegg og aktuelt tilknytningspunkt til sentralnettet. Både i
forhold til naturinngrep og kapasitet i kraftsystemet synes alternativet som en gunstig lokasjon for
NorthConnect. Teknisk sett ligger det godt til rette for etablering av et omformeranlegg i området. En
situasjonsplan er gitt i figur 2.5.
Landtak/ilandføring
Ilandføring av kablene kan løses i strandsonen, med to alternative plasseringer innenfor 100 m avstand
fra omformerstasjonen. Ilandføring litt nord for «Prestekoneholet» vurderes å være det best egnede
stedet. Uansett kreves ingen vesentlige inngrep og/eller installasjoner i forbindelse med landtak.
DC trasé (trasé for likestrømskabel)
På grunn av kort avstand fra landtak til omformerstasjonen, vil sjøkabelen føres videre på land i grøft
uten å skjøte over til jordkabel. Grøfter kan etableres uten behov for mikroborring eller sprenging.
Traseen vil måtte krysse under den private vegen som går nordover fra krysset på FV103 over broen
over Simadalselva og til de øvrige virksomhetene i området.
Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist i figur 2.5. Området er relativt flatt med
god fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall, kontrollbygg,
transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil være reaktor/
ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca 25 m.
Situasjonsplanen viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol omformer
hvor de to polene er plassert i samme bygg.
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En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste naboene er
henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et utskipningsanlegg for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.

Figur 2.5. Situasjonsplan for omformerstasjon i Sima.

AC tr asé (tr asé for vekselstr ømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m. Mellom
omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale myndigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon og
Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentr alnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen Sima
ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne
11
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kombinasjonen gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse av
koblingsstasjonens bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt 2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og tiltaket
utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst og
veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.

3

METODER OG MATERIALE

3.1

Utredningsprogram

Utredningsprogrammet for tiltaket ble fastsatt den 26.9.2011. Følgende tekst gjelder for fagrapporten
om naturmangfold:
Naturtyper og vegetasjon
- Det skal utarbeides en oversikt over verdifulle naturtyper som kan bli berørt av anlegget. (jf.
Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 13).
- Kjente kritisk truede, sterk truede og sårbare arter, jf. Nyeste versjon av Norsk Rødliste, som
kan bli berørt av anlegget skal beskrives.
- Potensialet for funn av ukjente kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter, jf. nyeste versjon
av Norsk Rødliste, skal vurderes.
Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon. For vurdering av kjente kritisk truede, sterkt
truede og sårbare arter skal nyeste versjon av Norsk Rødliste benyttes. Der eksisterende
dokumentasjon er mangelfull skal det gjennomføres feltbefaring. Informasjon om naturtyper og
vegetasjon som kan bli vesentlig berørt av anlegget skal vises på kart. Sensitive opplysninger skal
merkes "unntatt offentlighet". Vurderingene skal også gjøres for anlegg i sjø.
Fugl
-

Det skal utarbeides en oversikt over fugl som kan bli vesentlig berørt av anlegget, med spesielt
fokus på arter på Norsk Rødliste, ansvarsarter og jaktbare arter.
Det skal vurderes hvordan anlegget kan påvirke kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter
nyeste versjon av Norsk Rødliste), gjennom forstyrrelser, kollisjoner og elektrokusjon.
Områdets verdi som trekklokalitet og ev. virkninger av anlegget for økologisk
funksjonsområde skal beskrives.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale
myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Der eksisterende dokumentasjon av fugl er
mangelfull skal det gjennomføres feltbefaring. Informasjon om fugl som kan bli vesentlig berørt av
anlegget skal vises fortrinnsvis vises på kart. Sensitive opplysninger, skal merkes "unntatt
offentlighet".
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Andre dyrearter
- Det skal utarbeides en oversikt over dyrearter som kan bli vesentlig berørt av anlegget.
- Det skal vurderes om viktige økologiske funksjonsområder i og i nær tilknytning til traseen(e)
for kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter kan bli berørt av anlegget (jf. nyeste versjon
av Norsk Rødliste).
Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale
myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Trekkruter for hjortedyr og eksisterende
registreringer av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter skal kartfestes. Sensitive opplysninger
skal merkes "unntatt offentlighet". Vurderingene skal også gjøres for anlegg i sjø.
Samlet belastning, jfr. naturmangfoldloven § 10
- Det skal vurderes om eksisterende eller planlagte inngrep i området kan påvirke
forvaltningsmålene for de samme arter/naturtyper som tiltaket kan ha vesentlige virkninger for.
- Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse arter/naturtyper kan bli
vesentlig berørt.
Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer og utredede virkninger
for naturmangfold. I vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster
av verdifulle naturtyper (jf. Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 13, truede naturtyper i nyeste
versjon av Norsk rødliste for naturtyper), utvalgte naturtyper utpekt jf. naturmangfoldloven § 52 og
økosystemer som er viktige økologiske funksjonsområder for truede arter i nyeste versjon av Norsk
rødliste og prioriterte arter utpekt jf. naturmangfoldloven § 23.

3.2

Avgrensing av influensområdet

Med influensområdet menes de områder der forekomster av naturmangfold kan bli berørt av
utbyggingsplanene. For naturmangfold vil forhold som arealbeslag, biotopendringer, støy og økt
menneskelig aktivitet kunne påvirke forekomster.
Vegetasjon og naturtyper vil stort sett bare bli påvirket i tiltaksområdene, mens influensområdet for
vilt vil være større. I sjø vil en naturtype potensielt sett kunne bli påvirket av slam og lignende som
driver med strømmen under leggingen av kabelen.
For viltet vil lokale påvirkninger kunne forplante seg til tilgrensende områder, og dermed gi virkninger
i et større influensområde. En art med et stort territorium kan også bli påvirket i en del av territoriet,
noe som kan få virkninger for arealbruken i en annen del.
Det samlede influensområdet er ikke kartfestet, men for vilt vil det som et utgangspunkt omfatte både
tiltaksområder og områder som ligger inntil 1 km fra disse, avhengig av hvilke arter som blir berørt.
Datainnsamlingen for vilt omfatter områder som strekker seg flere kilometer fra tiltaksområdene. For
naturtyper og flora er det kun samlet inn opplysninger om lokaliteter som ligger i eller ved
tiltaksområder. Tiltaksområdet i Sima ble undersøkt i felt den 27.5.2012. Det ble gjennomført befaring
knyttet til aktuelle landtak, men traseene i sjø ble ellers ikke befart.
13

Konsekvenser for naturmangfold ved etablering av ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia

3.3

Enheter for datainnhenting

Naturmangfoldet omfatter både arter og deres leveområder, samt naturmiljøer. I denne fagrapporten er
naturmangfoldet inndelt i samsvar med hovedinndeling i utredningsprogrammet (se under kapittel
3.2). Rødlistede arter blir behandlet for seg. Laverestående dyr er ikke vurdert i denne rapporten.
Nedenfor er det en kort gjennomgang av noen av utredningstemaene.
Naturtype
En naturtype er en “ensartet avgrenset enhet i naturen som omfatter plante- og dyreliv og
miljøfaktorene” (DN 2007). Vegetasjonen er viktig i avgrensingen av naturtyper, men naturtyper må
ikke forveksles med vegetasjonstype (se for vegetasjonstype under). En naturtype vil normalt romme
flere vegetasjonstyper.
Kartleggingen av naturtyper er gjort i samsvar med DN-håndbok 13 “Kartlegging av naturtyper”
(2007). Det er her skilt ut 56 viktige naturtyper (tabell 3.1) som er viktige for det biologiske
mangfoldet. Det er samtidig lagt opp til at det kan inkluderes såkalt “andre viktige forekomster”.
I DN-håndboka er det skilt mellom “svært viktige” og “viktige” lokaliteter. Førstnevnte kategori er
definert som lokaliteter med betydning A. Dette er normalt nasjonalt eller regionalt viktige områder
for biologisk mangfold. Lokaliteter som vurderes som “viktige” har betydning B, og er regionalt
viktige eller viktige innenfor en kommune. Andre viktige forekomster sorterer inn som C-områder,
med kun lokal verdi.
Tabell 3.1. Utvalgte naturtyper (etter DN-håndbok nr. 13- 2006).
Myr

Rasmark, berg
og kantkratt 1)

Fjell

Kulturlandskap

Ferskvann/
våtmark

Skog

Kyst og havstrand

Intakt
lavlandsmyr i
innlandet

Sørvendte berg
og rasmark

Kalkrike
områder
i fjellet

Slåttemark

Deltaområder

Rik edelløvskog

Undervannseng

Slåtte- og beitemyr

Evjer, bukter og
viker

Gammel
edelløvskog

Sandstrand

Kystmyr

Nordvendt
kystberg og
blokkmark

Mudderbank

Kalkskog

Hagemark

Kroksjø, flomdam

Bjørkeskog
m/høgstauder

Lauveng

og meandrerende

Gråor-heggeskog

Høstingsskog

elveparti

Beiteskog

Større elveør

Kystlynghei

Fossesprøytsone

Småbiotoper

Viktig bekkedrag

Store gamle trær

Kalksjø

Parklandskap

Rik
kulturlandskapsjø

Kantkratt
Artsrik veikant

Palsmyr
Rikmyr
Kilde og
kildebekk i
lavlandet

Ultrabasisk og
tungmetallrikt
berg i lavlandet

Naturbeitemark

Skrotemark

Rikt strandberg

Gammel
lauvskog
Rik
blandingsskog i
lavlandet
Gammel barskog
Bekkekløft

Dam

Brannfelt

Naturlig
fisketomme innsjøer
og tjern

Kystgranskog

Ikke forsurede
restområder

Tangvoll
Brakkvannsdelta

Rikere sumpskog

Grotter/gruver

Erstatningsbiotoper
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Strandeng og
strandsump

Kystfuruskog
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1) Under skoggrensen

Ved kartlegging av marint naturmangfold i tilknytning til landfallene er det benyttet DN-håndbok
19/2007, “Kartlegging av marint biologisk mangfold”. Viktige marine naturtyper fremgår av tabell
3.2.
Tabell 3.2. Utvalgte marine naturtyper (etter DN-håndbok nr. 19)
Spesielle naturtyper
Større tareskogforekomster

Nøkkelområder for
spesielle arter og bestander
Østersforekomster

Sterke tidevannsstrømmer

Større kamskjellforekomster

Fjorder med naturlig lavt
oksygeninnhold i bunnvannet

Gyteområder for fisk

Andre områder
Andre viktige marine naturtyper

Spesielt dype fjordområder
Poller
Littoralbassenger
Israndavsetninger
Bløtbunnsområder i strandsonen
Korallforekomster
Løstliggende kalkalger
Ålegrasenger og andre
undervannsenger
Skjellsandforekomster

I mai 2011 kom rapporten Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011).
Naturtyper som er oppført på denne lista som truet (CR, EN, UV) eller nær truet (NT) er nevnt i
rapporten. Rødlistekategoriene for naturtyper er definert i tabell 3.3.
Tabell 3.3. Rødlistekategorier for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011).

Vegetasjon og flora
Vegetasjon omfatter plantedekket og vegetasjonstypene innenfor et område. Begrepet flora dekker
planteartene, som utgjør vegetasjonen.
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I foreliggende utredning er rapporten “Truede vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen 2001)
lagt til grunn ved vurdering av viktige vegetasjonstyper. Floristisk interessante lokaliteter er valgt ut
med grunnlag i kjent forekomst innenfor kommune og fylke.
Det er ikke gjennomført kartlegging av vegetasjonsenheter etter Fremstad (1997) i tiltaksområdet. En
slik kartlegging er omfattende og tidkrevende, og vurderes som lite relevant i denne sammenheng. I
kapittel 5 er det forsøkt å beskrive vegetasjonen med mer grove inndelinger. Da vegetasjonstypene
delvis går over i hverandre, vil det i et område som i planområdet være en blanding av flere
vegetasjonstyper innenfor begrensede arealer.
Fugler og andre dyrearter
Andre dyrearter omfatter alle arter pattedyr, amfibier og krypdyr (DN 2000), mens begrepet fugler kun
omfatter denne dyregruppen.
De viktigste viltområdene i kommunene kartlegges gjennom viltområdekartlegging, som er en metode
for innsamling av opplysninger om viktige viltforekomster. Det er utarbeidet viltområdekart for de
fleste kommuner i Norge, og kartleggingen skal gjennomføres i samsvar med DN-håndbok 11-2000
“Viltkartlegging” (DN 2000). I foreliggende fagrapport er denne håndboka lagt til grunn for utvelgelse
og vekting av områder.
Rødlistede arter
Norsk rødliste for sjeldne og/eller truede arter ble revidert i 2015 med rapporten Norsk rødliste for
arter (Henriksen og Hilmo 2015). I tabell 3.4 det gitt en oversikt over de seks kategoriene som nå
omfatter rødlisten. Definisjonene er hentet fra forrige rødliste (Kålås et al. 2010), men disse
definisjonene er fremdeles gjeldende.
For å komme frem til rett rødlistekategori for aktuelle arter, er arter i kategoriene kritisk truet CR,
sterkt truet EN og sårbar VU vurdert opp mot et kriteriesett med fem kriterier, A-E. Kriteriesettet og
kategoriene muliggjør standardiserte etterprøvbare vurderinger, økt objektivitet og dokumentasjon om
hvorfor en art er rødlistet. Vurderingene er gjort ut fra nåværende situasjon, samt utvikling i nær fortid
eller framtid. Dette betyr at arter som tidligere har vært i kraftig tilbakegang, men hvor nedgangen har
stanset, ikke nødvendigvis lenger oppfyller kriteriene for å bli rødlistet.
Tabell 3.4. Rødlistekategorier for arter (Kålås et al. 2010).
Rødlistekategori
Faglig begrunnelse
RE

Regionally Extinct
(Lokalt utryddet)

CR

Critically Endangered
(Kritisk truet)
Endangered
(Sterkt truet)
Vulnerable
(Sårbar)
Near Threathened
(Nær truet)

EN
VU
NT
DD
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Data deficient
(Datamangel)

Arter som er utryddet som reproduserende i landet. I følge IUCN skal denne
kategorien kun benyttes når det ikke spor av tvil om at arten er utryddet i
landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de siste 200 årene.
Arter som er direkte truet og som har 50 % risiko for å dø ut fra 10 til 100 år
fram i tid.
Arter som har høy risiko for utdøing, nærmere bestemt 20 % risiko for å dø
ut fra 20 til 100 år fram i tid
Arter som er truet og har 10 % risiko for å dø ut innen 100 år
Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori CR, EN eller VU, men
som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak. I Norge har disse
artene 5 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år.
I denne kategorien blir det plassert arter der kunnskapen er for liten til å
vurdere situasjonen. Arter som blir plassert i denne kategorien er arter som
trolig ville havnet på rødlista hvis en hadde nok kunnskaper om dem.
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Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Miljødirektoratet har laget en oversikt over arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Denne
oversikten inkluderer følgende kategorier:
1. Ansvarsarter, dvs. arter hvis bestander i Norge omfatter minst 25% av den europeisk bestanden
2. Arter oppført som CR, EN og VU på Norsk Rødliste 2015
3. Andre spesielt hensynskrevende arter
4. Spesielle økologiske former
5. Prioritert arter etter Naturmangfoldloven
6. Fredete arter
I denne rapporten er det vurdert om forekomster av arter med nasjonal forvaltningsinteresse vil bli
berørt av tiltaket.

3.4

Materialet

Denne fagrapporten baserer seg på materiale innhentet fra feltarbeid, skrevne og muntlige kilder
(tabell 3.5). Feltarbeidet, som ble foretatt den 27.5.2012, er det viktigste grunnlaget for rapporten når
det gjelder Sima-området. Traseen for sjøkabelen er ikke befart/undersøkt.
De offentlige databasene Artskart og Naturbasen er gjennomgått, og fra fylkesmannens
miljøvernavdeling er oppdatert kunnskap om arter unntatt offentligheten innhentet.
I Eidfjord kommune er vilt kartlagt (Mjøs og Overvoll 2006), mens naturtyper ikke er kartlagt.
Materialet vurderes samlet sett å være relativt representativt for naturmangfoldet i influensområdet for
tiltaket. Likevel må feltarbeidet delvis betraktes som stikkprøver mer enn en helhetlig kartlegging, da
alle arealer i influensområdet ikke dekkes. Dette gjelder spesielt for planter, da disse ikke kan
registreres med avstandsobservasjoner og lyd, som for eksempel fugler. Det kan derfor være
forekomster innenfor området som ikke er fanget opp gjennom datainnhentingen. Feltarbeid i slutten
av mai er et gunstig tidspunkt for registrering av planter ved havnivå i Sima. Våraspektet (perioden for
tidlig blomstrende arter) var på dette tidspunktet noe på hell, mens flere av sommerartene var under
utvikling.
Feltarbeid i slutten av mai er også en representativ periode for å fange opp hekkende fugl, da
tidspunktet faller likevel innenfor hekkeperioden for de absolutt fleste arter. Området er imidlertid
ikke dekket opp om vinteren og under trekktidende, så her er det lagt til grunn andre kilder.
Andre dyrearter ble registrert gjennom sporfunn under feltarbeidet.
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Tabell 3.5. Viktig grunnlagsmateriale for rapporten.
Tema
Materiale
Feltarbeid

27.5.2012 (Sima)

Muntlige kilder

Gunnar Bergo, Olav Overvoll og Stein Byrkjeland (Fylkesmannen i Hordaland),
Tore Wiers, Ragnhild Lønningdal, Eli Rinde og Trine Bekkby (NIVA)
Artskart http://artskart.artsdatabanken.no/
Naturbasen http://dnweb12.dirnat.no/
Artsdatabanken http://www.artsdatabanken.no/
INON http://www.dirnat.no/inon
Miljøstatus http://hordaland.miljostatus.no
Seapop http://www.seapop.no
Mareano http://www.mareano.no
Christensen- Dalsgaard, S, Lorentsen, S-H, Dahl, E.L. Follestad, A. Hanssen, F. og
Systad,
G.H. 2010. Offshore vindenergianlegg – sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En
screening av
potensielle konfliktområder. NINA rapport 557.

Databaser/hjemmesider

Viktige rapporter for
materialet

Ledje, U., Folvik, A. og Larsen, V. 2006. Regional konsekvensutredning
Nordsjøen. Beskrivelse av miljøtilstanden offshore, økosystem og naturressurser i
kystsonen samt sjøfugl. Ambio Miljørådgivning as.
Mjøs, A. T. og Overvoll, O. 2006. Viltet i Eidfjord. Kartlegging av viktige
viltområde og status for viltartane. MVA-rapport 3/2006.
Ottersen, G., Postmyr, E & Irgens, M (eds.). 2010. Faglig grunnlag for en
forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Miljø- og ressursbeskrivelse –
Forurensningssituasjonen – Særlig verdifulle og sårbare områder – Viktige
områder for næringer. Klima- og forurensningsdirektoratet, TA.nr.: 2681/2010.

3.5

Metoder for konsekvensutredning

Konsekvensvurderingene i denne rapporten er basert på faglige føringer beskrevet i Statens vegvesen
håndbok V712 (Statens vegvesen 2014). Figur 3.2 illustrerer den konsekvensmatrise som er benyttet
ved vurdering av virkningsomfang og konsekvenser.
Forutsetningene for å komme fram til en vurdering av konsekvensen er en systematisk gjennomgang
av:
1. Verdi, uttrykt som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for vedkommende interesse/tema i
det området prosjektet planlegges.
2. Virkningens omfang, dvs. hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende
interesse/tema.
3. Konsekvensens betydning, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte
områders verdi, samt virkningsomfanget av tiltakets effekt. Konsekvensvektingen er dermed
en syntese av områdets/ressursens verdi og omfanget av den effekt som tiltaket har for det
aktuelle objektet/området.
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3.5.1

Verdi

Den faglige inndeling og verdisetting som vil bli benyttet i rapporten er basert på fremgår av tabell
3.6.
Tabell 3.6. Verdisetting av relevante kartleggingsenheter.
Typer
Liten verdi
Middels verdi
Naturtyper på land
og i ferskvann
Naturtyper i
saltvann
Viltområder

Artsforekomster

Arealer som ikke
kvalifiserer som viktig
naturtype
Arealer som ikke
kvalifiserer som viktig
naturtype
Ikke vurderte områder
(verdi C). Viltområder og
vilttrekk med viltvekt 1

Stor verdi

Lokaliteter i verdikategori
C, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori C
Lokaliteter i verdikategori
C

Lokaliteter i verdikategori
B og A, herunder utvalgte
naturtyper i kategori B og A
Lokaliteter i verdikategori
B og A

Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 2 og 3
Viktige viltområder (verdi
B)
Forekomster av nær truede
arter (NT) og arter med
manglende datagrunnlag
(DD)
Fredete arter

Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 4 og 5
Svært viktige viltområder
(verdi A)
Forekomster av truede arter,
dvs. kategoriene sårbar
(VU), sterkt truet (EN) og
kritisk truet (CR)

I tillegg til det som fremgår ovenfor, er det inkludert arter som har nasjonal forvaltningsmessig
interesse, men som ikke tilordnes andre kategorier. Dette gjelder prioriterte arter uten økologisk
funksjonsområde, ansvarsarter, fredete arter og arter i en utkantbestand (jfr. Håndbok V712). Kun der
en nasjonal forvaltningsmessig viktig art er vurdert å være knyttet til området, er denne inkludert. Det
er også vurdert om det er truede vegetasjonstyper (jf. Fremstad og Moen 2001) innenfor området.
For å komme frem til verdikategoriene for aktuelle lokaliteter, må DN-håndbøkene (se under kapittel
3.3) og rødlisten (kapittel 3.3) benyttes. For andre nasjonalt forvaltningsmessig viktige arter er det
ikke gjort noen verdisetting i Håndbok V712.

3.5.2

Omfang

Omfangsvurderingene er basert på Håndbok V712 (Statens Vegvesen 2014). Begrepet omfang brukes
som en vurdering av hvordan, og i hvor stor grad tiltaket innvirker på det temaet og de interessene som
blir berørt. Ved vurdering av omfang tas det ikke hensyn til områdets verdi. Tiltakets omfang
defineres etter en 5-delt skala, fra stort negativt til stort positivt (figur 3.1).
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Figur 3.1 Prinsippet for omfangsvurderinger (fra Håndbok V712).

I håndboken er det ikke gitt noen spesifikke kriterier for vurdering av virkningsomfanget for
naturmangfold. Det er vist til naturmangfoldlovens §§ 4-5 og 8-10. §§11-12 som gjør seg gjeldende i
tilknytning til naturinngrep som kan tenkes å ha innvirkning på naturmangfold. Ifølge lovens § 8
gjelder kravet til kunnskapsgrunnlag også effekten av påvirkninger. Dersom kunnskapen om
påvirkning er mangelfull, må usikkerheten beskrives som grunnlag for å vurdere om føre-varprinsippet i nml § 9 skal tillegges vekt.
Ved direkte tap av naturmangfold gjennom arealbeslag skal det vurderes hvor viktig den berørte delen
er for helheten og dermed hvilke økologiske funksjoner som bevares i restarealet. Fare for oppsplitting
og brudd på landskapsøkologiske sammenhenger skal vurderes. Det er også viktig å beskrive hvilke
indirekte og langsiktige virkninger et tiltak kan få.
Vurdering av omfang er basert på en gradering fra intet omfang, lite omfang, middels omfang og stort
omfang – både innenfor det positive og negative spekteret av skalaen.

3.5.3

Konsekvenser

Konsekvensens betydning fastsettes ved å sammenholde verdivurderingene for biologisk mangfold
med omfanget av tiltakets effekt. Figur 3.2 viser den konsekvensmatrise som er brukt i vurderingene.
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Figur 3.2. Konsekvensmatrise (fra Statens Vegvesen 2006)
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4

NATURGRUNNLAGET

Naturforholdene, klima og områdets geografiske beliggenhet har stor betydning for hvilket biologisk
mangfold som er knyttet til stedet. Videre vil områdets arealbruk, menneskelige aktivitet og
inngrepsregime være faktorer som begrenser eller begunstiger forekomstene av arter. Det vil være
både lett og vanskelig å eksemplifisere disse faktorenes betydning for de aktuelle artene som inngår i
influensområdet. For noen arter er det åpenbart hvilke faktorer som er begrensende eller stimulerende
for forekomsten. For andre arter er dette vanskeligere å tolke, noe som kan ha sammenheng med
mangel på kunnskap eller at arten har en bredere økologisk tilpasning (amplitude) – dvs. at arten i
større grad er en generalist.

4.1

Landskapstrekk og topografi

Tiltaksområdet ligger ved den innerste delen av Simadalsfjorden, som er den innerste fjordarmen i
Hardangerfjorden. Fra fjordenden strekker Simadalen seg østover og inn mot Hardangerjøkulen, men
dalen ender blindt før dette høyfjellslandskapet.
Dalgangen med Simadalen og Simadalsfjorden er smal og preget av bratte lier som strekker seg opp til
over 1000 moh. ved dalskuldrene. Dalbunnen av Simadalen er relativt flat i nedre delen, men går
gradvis over til en V-dal mot den trangere indre delen av dalen. Noe spredt bebyggelse inngår i nedre
delen av dalen.
Landskapet ved tiltaksområdet vurderes
landskapsformasjoner og kontraster.

som

storslått

og

inntrykkssterkt,

Figur 4.1 illustrerer landskapstrekk i Simadalen, sett fra tiltaksområdet ved Sima.

Figur 4.1. Landskapstrekk ved tiltaksområdet i Sima
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4.2

Berggrunn og løsmasser

Berggrunnen har stor betydning som grunnlaget for jordsmonnet, både dets tykkelse og
næringsinnhold. Andre faktorer har også betydning for jordsmonnets tykkelse, blant annet løsmasser
og temperaturforhold. En næringsrik og lett vitret berggrunn gir generelt sett grunnlag for et bedre
jordsmonn og rikere planteliv. Likevel vil det være slik at flere plantearter primært er knyttet til det
sure vekstmiljøet, mens andre igjen er knyttet til kalkrik grunn.
Berggrunnen i nedre delen av Simadalen består av næringsfattige og harde bergarter, som granitt,
granodioritt og diorittisk og granittisk gneis. I tiltaksområdene er det kun granitt og granodioritt. Da
bergarten er kalkfattig, vil vegetasjonen være preget av arter som ikke er spesielt kalkkrevende. I dette
området er det imidlertid betydelig med løsmasser. Disse er gjerne fraktet langt med isen, og kan
derfor delvis bestå av andre bergarter enn de stedlige. Dette kan være tilfelle i Simadalen.

5

STATUS FOR NATURMANGFOLD

5.1

Landområdet på Sima

5.1.1

Naturtyper og vegetasjon

Tiltaksområdene nederst i Simadalen ligger i et slakt hellende område ved utløpet av Simaelva.
Området er betydelig preget av næringsbebyggelse og inngrep, og er i stor grad preget av menneskelig
påvirkning. Dette gjelder blant annet uttak og deponering av grusmasser, samt veier som bryter
gjennom naturområdene. Videre er det planerte arealer i tilknytning til inngrep.
Hele tiltaksområdet er dominert av grusavsetninger. På godt drenerte arealer er løsmassene relativt
grove og permeable, mens i tilknytning til bekken som renner gjennom området og sumpområder ved
denne er det leirholdige forekomster. Disse ulikheter i substrat preger også plantelivet i de ulike
områdene.
Tiltaksområdene er i stor grad kledd med småvokst løvskog. Gråor dominerer langs bekkeløp og i de
sumpige områdene som ligger i tilknytning til bekken. Skogen er småvokst, men innslaget av sopp og
mose på trærne vitner om relativt lang kontinuitet. Videre er det flere steder nedfallstrær (figur 5.1,
høyre bilde). I de fuktige områdene er det også innslag av hegg. Plantet gran kranser bekkeløpets øvre
del, men dette ligger utenfor planområdet.
Bjørk er dominerende treslag på godt drenerte arealer. Skogen har ikke lang kontinuitet, noe som
trolig har sammenheng med at området er sterkt preget av menneskelig påvirkning.
Deler av planområdet er preget av uttak og deponering av grus, noe som devaluerer områdets verdi
som naturområde. Dette gjelder spesielt et parti ved nedre deler av bekkeløpet som går gjennom
området (figur 5.1, venstre bilde).
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Figur 5.1. Illustrasjon av naturtyper i planområdet. Bildet til venstre viser deponerte grushauger i nedre delen
av gråor-heggeskogen (høyre bilde).

Floraen i planområdet er variert og med innslag av mange næringskrevende arter. Skoglevende arter
dominerer vel drenerte arealer, men myr- og sumpplanter dominerer fuktige områder. Deler av
området er ellers preget av grusavsetninger, der det inngår en rekke pionerarter.
Planområdet ble undersøkt i slutten av mai, som i dette området er relativt tidlig i vekstsesongen.
Under denne perioden var mange av høgstaudeartene som er knyttet til området under utvikling, mens
våraspektet med tidlig blomstrende arter var på hell.
Floraen i planområdet er overveiende preget av frodighet, dvs. at artsutvalget er stort og
vekstforholdene gode. Vegetasjonen på de fleste steder innenfor planområdet var preget av flere arter,
men med vekslende artsutvalg alt etter lys- og fuktighetsforhold. Typiske og vegetasjonsdannende
arter i feltsjiktet i fuktområder var høgstauder som mjødurt, vendelrot, skogburkne og sauetelg, men
også flere grasarter ble registrert her. Skogstjernblom var ellers en vanlig til dominerende plante i
næringsrik og fuktig skog. I bunnsjiktet var der bra forekomst av storkransemose, noe som indikerer et
næringsrikt jordsmonn.
I tilknytning til grusdeponering i nedre delen av planområdet ble det registrert en rekke kulturplanter,
som hestehov, linbendel m.fl.
Viktige lokaliteter
Gråor-heggeskog
Gråorskogen som ligger i tilknytning til bekker og sumpområder er i Naturbasen registrert som en
viktig naturtype, en gråor-heggeskog. Følgende beskrivelse av området er hentet fra Naturbasen:
Gråor-heggeskogen ligg i Simadalen, aust for vegen til Sima kraftverk, og sør for lokala til Bioplan.
Skogen ligg på restane etter eit elvedelta. Området er fuktig, og fleire bekkar renn gjennom området.
Det er den midtre delen som har den best utvikla flommarka. I tresjiktet dominerer gråor og hegg. I
busksjiktet som er mindre utvikla, er det rogn, hegg og bringebær som dominerer. I feltsjiktet er det
skogstjerneblom og bregnar som er dominerande. Det er ikkje registrert strutseveng, som er eit
kjenneteikn for naturtypen høgstaude-strutseveng-utforming. Men skogen inneheld mange andre artar
som etter Fremstad (1997) kjenneteiknar naturtypen. Det er blant anna artar som mjødurt, bringebær
og skogstjerneblom.
Registrerte artar:
Akeleie, ask, bjørk, bleikstorr, bringebær, engkarse, engrapp, engsnelle, engsoleie, engsyre,
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firkantperikum, gaukesyre, grasstjerneblom, gråor, gråstorr, gullris, hassel, hegg, hengjeveng,
hundekjeks, hårfrytle, junkerbregne, kratthumleblom, krattmjølke, kvitbladtistel, kvitsoleie, lundrapp,
markjordbær, mellom trollurt, mjødurt, ormetelg, raud jonsokblom, rips, rogn, rose, sauetelg, selje,
sisselrot, skogfiol, skogmarihand, skogsalat, skogstjerne, skogstjerneblom, skogstorkenebb, sløkje,
soleiehov, stankstorkenebb, storfrytle, sumphaukeskjegg, sumpmaure, sølvbunke, turt, tyrihjelm,
vendelrot.
I tillegg til oversikten ovenfor, må det nevnes en art som soleihov, som er en typisk art for området
under våraspektet.
Gråor-heggeskogen er i dag noe redusert i forhold til avgrensingen på figur 5.2, da den vestlige (og
nedre) delen av naturtypen er sterkt påvirket av et massedeponi.

Figur 5.2. Viktig naturtype (Gråor-heggeskog) i planområdet

Ingen andre forekomster av naturtyper, vegetasjon eller flora innenfor planområdet vurderes som
viktige. Planten myske Galium odoratum ble registrert i aktuelt tiltaksområde nord for Simaelva. Det
er ikke lagt inn noen funn i Simadalen under nettstedet Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no),
men arten er ellers registrert flere steder langs Hardangerfjorden.
Verdi
I Naturbasen er den aktuelle gråor-heggeskogen vurdert som lokalt viktig, dvs. C-område. Området gis
middels verdi. Andre forekomster av naturtyper, vegetasjon og flora i tiltaks- og influensområder
vurderes til liten verdi.

Liten
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Verdi
Middels
▲

Stor
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5.1.2

Fugler

Fuglelivet knyttet til planområdet var ordinært og med få registrerte arter. Stort sett alle arter som ble
observert var spurvefugler. Innenfor planområdet ble det registrert løvsanger, gransanger, munk,
bokfink, granmeis og kjøttmeis. Dette er alle arter som er vanlig forekommende i landsdelen. I tillegg
ble en rødstilk sett ved utløpet av bekken.
Fuglelivet i tilgrensende områder til planområdet synes å være tilsvarende trivielt. Ytterligere
registrerte arter var svarttrost, svartmeis, rødstrupe og gjerdesmett.
I Naturbasen er det registrert svart
Verdi
Med grunnlag i registreringen i slutten av mai, har planområdet og tilgrensende arealer et ordinært
fugleliv i hekketiden. Det er ikke noe ved lokaliteten som skulle tilsi at området har noen viktig
funksjon i den øvrige årstiden. Området vurderes derfor å ha liten verdi for fugl.
Liten
▲

5.1.3

Verdi
Middels

Stor

Andre dyrearter

Under feltarbeidet ble det ikke registrert noen pattedyr, verken som observasjoner av dyr eller
gjennom sporfunn. Med foreliggende kunnskap vil dermed ingen dyrearter bli vesentlig berørt av
tiltaket.
Verdi
Planområdets beliggenhet og naturforhold skulle tilsi at området ikke har noen viktig funksjon for
pattedyr. Liten verdi.
Liten

Verdi
Middels

Stor

▲

5.1.4

Forvaltningsmessig viktige arter

Eneste rødlisteart som ble registrert i tiltaksområdet under feltarbeidet var ask (VU). I tillegg ble
taksvale (NT) sett ovenfor tiltaksområdet, men denne hekker neppe innenfor tiltaksområdet.
Potensialet for funn av rødlistearter som er knyttet til området vurderes som begrenset. En art som
fiskemåke (NT) kan potensielt hekke i og ved et slikt kaiområde som i Sima. Arten er observert i
området i mai 2015 (12 ind – Artsobservasjoner; https://www.artsobservasjoner.no), men disse fuglene
kan like godt hekke i fjellvann. Byggene ved tiltaksområdet kan huse hekkende stær (NT).
Svartbak, som er en norsk ansvarsart, er registrert som en mer tilfeldig gjest i tiltaksområdet. Det er
ikke noe som tyder på at arten hekker her.
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5.2

Marine områder

Materialet på marine forekomster er basert på eksisterende kunnskap, hovedsakelig nettbaserte
innsynsløsninger. Ingen befaringer er foretatt i andre områder enn i gruntvannsområdene ved aktuelle
landtak. Viktige naturtyper og vegetasjon som ligger på land er ikke vurdert i dette kapitlet, da de
vurdert ikke å blir påvirket av tiltaket. Kun marine naturtyper er presentert nedenfor.
Det er ellers ikke registrert noen særlig verdifulle områder (SVO) i tilknytning til noen av
traséområdene (Ottersen et al. 2010, Postmyr og Ottersen 2011).
Under temaet andre dyrearter er det kun inkludert pattedyr. Med unntak av koraller, som behandles
under marine naturtyper, er det ikke registrert noen spesielt viktige funksjonsområder for evertebrater
(som bunndyr) i traseen. Regionale konsekvensutredninger (som OLF 2006) og underlagsrapporter
(som Ledje et al. 2006) er gjennomgått i forhold til eventuelt relevant materiale om evertebrater, men
slikt er ikke oppdrevet.
Det er gjennomført en rekke undersøkelser av bunndyrsamfunn i Nordsjøen (Postmyr og Ottersen
(2011), blant annet i forbindelse med konsekvensutredninger for utbygging av oljefelt. Brattegard og
Holte (2001) gir ellers en oversikt over alle arter evertebrater som er registrert i marine farvann, men
heller ikke dette materialet er en form som gjør det relevant å benytte her. De aktuelle forekomstene
ligger uten scoopet til denne rapporten.

5.2.1

Marine naturtyper

Det er begrenset med informasjon om marine naturtyper i det aktuelle traséområdet for sjøkabelen. I
det åpne havområdet foreligger det ingen registreringer av marine naturtyper, men innaskjærs i
Hordaland har Havforskningsinstituttet (HI) og NIVA gjennomført en foreløpig kartlegging av viktige
marine områder.
Under den overnevnte kartleggingen er det registrert en rekke marine naturtyper i den ytre delen av
Hordaland, og de lokalitetene som er kvalitetssikret av DN har vært tilgjengelig for denne rapporten.
De fleste naturtypene er registrert i tilknytning til grunne områder nær land, men det er også
registreringer ved aktuelle traseer for sjøkabelen.
I tillegg til de mange mindre naturtypene som er kartlagt, er det er det registrert et stort
kandidatområde for marin verneplan i Hardangerfjorden innenfor Stord.
Viktige lokaliteter
Nedenfor gis det kun beskrivelser av aktuelle marine naturtyper som kan bli influert av tiltaket. Dette
gjelder stort sett lokaliteter med større forekomster av tareskog, israndavsetninger og korallrev. Andre
marine naturtyper som er registrert i tilknytning til fjordområdene her er lokaliteter som ligger nær
land, og som dermed vurderes å ligge utenfor influensområdet for tiltaket. Teoretisk sett kan de
imidlertid påvirkes av eventuelle oljeutslipp fra leggefartøyet, men problemstillingen vurderes her som
marginal og lite aktuell. Det er ikke registrert noen viktige naturtyper, som korallrev (se Olf 2006), i
de åpne havområdene. Tilsvarende er det ikke registrert noen viktige lokaliteter knyttet til landfall.
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Kandidatområde til marin verneplan (figur 5.3)
Et 77 km2 sjøområde i ytre delen av Hardangerfjorden er foreslått som kandidatområde for marin
verneplan av Rådgivende utvalg for marin verneplan (2004). Planprosessen som vil inkludere dette
området er ikke startet opp (DN, http://www.dirnat.no/naturmangfold/hav_og_kyst/marin_verneplan).
Det aktuelle området (figur 5.3) inkluderer flere verneområder, større tareforekomster (middels verdi),
israndsavsetninger (middels verdi) og korallforekomster (stor verdi). Kandidatområdet vurderes å ha
stor verdi samlet sett.

Figur 5.3. Beliggenhet av kandidatområde for vern (større grårosa område) og naturtyper (grønt)
Israndsavsetningen fremgår som et større, mørkt grønt område i fjorden

Lokaliteter med større tareforekomster ved munningen av Hardangerfjorden (figur 5.4)
I sjøområdet mellom Espevær på Bømlo og fylkesgrensen til Rogaland i sjø er det registrert mange
lokaliteter av den marine naturtypen større tareforekomster. Flere av lokalitetene ligger i tilknytning
til holmer og gruntvannsområder. Alle enkeltlokalitetene er vurdert å være “viktige”, dvs. middels
verdi. Som det fremgår av figur 5.4, ligger ingen av lokalitetene i trasésektoren.
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Figur 5.4. Beliggenhet av naturtypen større tareforekomster utenfor munningen av Hardangerfjorden.

Korallrev (figur 5.5)
Det er registrert flere korallrev i og ved Hardangerfjorden (figur 5.5). To av lokalitetene i
Hardangerfjorden ligger i sektoren for sjøkabelen (se også figur 6.1).
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Figur 5.5. Beliggenhet av korallforekomster i Hordaland (kilde: Havforskningsinstituttet).

Verdi
Samlet sett vurderes de marine naturtypene i Hardangerfjorden å ha stor verdi. Dette begrunnes med
at forekomstene av områder med stor verdi er relativt stor, samt at det ligger et svært viktig område
som er vurdert som kandidatområde for marin verneplan.
Liten

Verdi
Middels

Stor
▲

5.2.2

Fugler

Status
Åpent hav
En del sjøfugler som hekker ved kystene av Nordsjøen benytter de åpne havområdene som
næringsområder. Skov et al (1995) rangerte den norske delen av kontinentalsokkelen utenfor VestAgder til Sogn og Fjordane som et meget viktig område for sjøfugl. Med grunnlag i nye tokt og data
fra European Seabird at Sea (ESAS), har Fauchald et al. (2006) gjort simuleringer av sjøfuglutbredelse
for totalt 11 sjøfuglarter som frekventerer dette åpne havområdet. Simuleringene viser at havhest, alke,
lomvi, havsule, sildemåke, gråmåke og krykkje opptrer vanlig til tallrik i hele eller deler av Nordsjøen
gjennom året.
Havområdene ved kontinentalskråningen er spesielt produktive og viktige for de mest pelagiske artene
som havhest, krykkje og lunde. Alle har internasjonal verneverdi, krykkje er også en norsk ansvarsart
og lunde er oppført som sårbar (VU) på den norske rødlista. Slike områder er utpekt som særlig
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betydelige for sjøfugl i mange geografiske områder, men det tilgjengelige datagrunnlaget gir ikke
grunnlag for å kartfeste svært viktige områder her (http://www.seapop.no).
En del sjøfugler har de åpne havområdene utenfor norskekysten som sine viktige næringsområder.
Dette gjelder først og fremst arter som alke, lomvi, lunde, havsule, havhest, storjo, havsvaler og
stormsvaler. Alle disse fugleartene finnes i traséområdet i Nordsjøen gjennom stort sett hele året.
De åpne havområdene mellom Vestlandet og grunnlinjen vil i perioder av året også benyttes av flere
mer fåtallige sjøfuglarter. Dette gjelder arter som storjo, polarjo, stormsvale, havsvale, grålire og
havlire. Videre vil mange andre fuglegrupper passere over disse havområdene ved forflytninger
mellom hekke- og overvintringsområder.
Fjordområdet
Fuglelivet som er knyttet til fjordområdene ut til åpent hav omfatter hovedsakelig vannfugler som
måkefugler (måker og terner), vadefugler, andefugler, skarvefugler og lommer. I saltvann utnytter
disse fuglegruppene stort sett grunne områder til næringssøk. Hardangerfjorden er såpass dyp at det er
få tilgjengelige næringsområder for de fleste vannfuglene som er knyttet til fjorden. De fleste artene er
derfor knyttet til strandnære områder og grunne bukter, samt områder på land. Hardangerfjorden er
ikke et viktig område for vannfugl i vinterhalvåret (Stein Byrkjeland, pers. medd).
Ved overgangen mellom Hardangerfjorden og det åpne hav er det gjerne et rikere fugleliv knyttet til
de marine områdene enn i de mer lukkede fjorder. Dette gjelder også i stor grad for traséområdet, der
sjøområdet på sørsiden av Bømlo er et viktig område for sjøfugl (Stein Byrkjeland, pers. medd.).
Det er registrert mange hekkeplasser for sårbare rovfugler i tilknytning til Hardangerfjorden. Dette
gjelder arter som vandrefalk, havørn, kongeørn, hubro og hønsehauk. Stort sett ligger lokalitetene
utenfor det som betraktes som en potensiell forstyrrelsessone i forhold til legging av strømkabelen. To
lokaliteter, en hekkeplass for vurderes imidlertid å ligge så nær korridoren for ledningen at fuglene
KAN bli forstyrret under anleggsarbeidet. Lokalitetene er avmerket i vedlegg unntatt offentligheten,
og det foreslås tilpasninger av anleggsarbeidet for å unngå forstyrrelser av hekkefuglene.
Viktige områder
Nedenfor beskrives og illustreres viktige funksjonsområder for fugler i et potensielt influensområde
for tiltaket. Det er registrert en rekke andre viktige lokaliteter for fugl i fjordområdet, men disse er
vurdert å ligge utenfor influensområdet for tiltaket.
Viktige og sårbare sjøfuglområder i Nordsjøen (figur 5.6)
Med grunnlag i databasen MRD, har Ledje et al. (2006) presentert de mest sårbare områdene for
sjøfugl i Nordsjøen. Figur 5.6 viser viktige og moderat viktige områder for sjøfugl i myteperioden,
dvs. den perioden da sjøfuglene skifter vingefjær og er spesielt sårbare. Sårbarheten gjelder både i
forhold til oljeutslipp og generelle forstyrrelser. Som det fremgår av figuren, så er deler av det åpne
havområdet vest for Hordaland vurdert som moderat viktig for sjøfugl. Omgjort til vår verdisetting
vurderes dette til middels verdi.
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Figur 5.6. Viktigste områder for sjøfugl i perioden med størst sårbarhet (etter Ledje et al. 2006).
Gule områder er moderat sårbare områder og røde områder har høy sårbarhet

Vannfugl i Simadalsfjorden (figur 5.7)
Indre delen av Simadalsfjorden fungerer som et viktig overvintringsområde for vannfugl og for
rastende lom, andefugl og måkefugler om våren. Området er gitt middels verdi i Naturbasen. Under
befaringen i slutten av mai 2012 ble det ikke registrert noen spesielle forekomster her.
Vannfugl i Bømlafjorden (figur 5.7)
Ytre delen av Bømlafjorden ble i 2002 vurdert som et svært viktig myteområde for ærfugl. Området er
i Naturbasen avgrenset som i figur 5.7. Senere utredninger (Ledje et al. 2006, Christensen- Dalsgaard
et al. (2010) viser en noe annen avgrensing av det aktuelle myteområdet for ærfugl, som det fremgår
av figur 5.7. Med grunnlag i at det er registrert inntil 2150 mytende ærfugl i det aktuelle området
(Ledje et al. 2006), er området gitt stor verdi.
Innenfor det aktuelle området i Bømlafjorden er det mange viktige hekkeplasser for sjøfugl, og flere
av holmene er vernet som naturreservat. Området mellom grensen til Rogaland i sør og vestsiden av
Bømlo i nord omfatter de viktigste hekkeområdene for sjøfugl i fylket (Stein Byrkjeland, pers. medd).
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Figur 5.7. Viktige vannfuglområder i Bømlafjorden (venstre) og Simadalsfjorden (høyre). Kilde: Naturbasen

Figur 5.8. Beliggenhet av viktige myteområder for ærfugl på Vestlandet, hentet fra Ledje et al. (2006, venstre)
og Christensen et al. (2010). På den høyre figuren viser myteområder for ærfugl som røde markeringer i det
aktuelle området.

Hekkeplass for vandrefalk (kartvedlegg unntatt offentligheten)
En hekkeplass for vandrefalk i den ytre delen av fjordavsnittet ligger kun vel 300 meter fra
kabelsektoren. I utgangspunktet ligger lokaliteten innenfor en potensiell forstyrrelsessone dersom
anleggsarbeidet foregår i hekketiden.
Verdi
De fleste forekomster av sjøfugl i traséområdet vurderes å ha liten verdi. Kun noen få lokaliteter er
fremhevet som viktige. Selv om det ligger et myteområde for ærfugl med stor verdi ved munningen av
Hardangerfjorden, vurderes potensialet for berørte områder samlet sett å ha middels verdi. Det
presiseres at hekkelokaliteter for fugl på holmer eller i strandnære områder av fjorden overveiende
ikke er vurdert som potensielt berørte forekomster. Dette har overveiende sammenheng med stor
avstand fra sektoren til lokalitetene i forhold til denne type forstyrrelse, som uansett vil bli kortvarig.

Liten

Verdi
Middels

Stor
▲
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5.2.3

Andre dyrearter

Åpent hav
Traséområdet i Nordsjøen frekventeres av flere hvalarter gjennom året. I Nordsjøen dominerer
hvalartene vågehval, nise og springer, mens småhvalarter som vanlig delfin gjester av og til området.
Også store hvalarter som finnhval, knølhval og spesielt spermhval går inn i havområdet fra tid til
annen (http://www.imr.no/temasider/havomrader).
Fjordområdet
I fjordområdene finnes ellers marine pattedyr som oter, mink og nise, samt mer spredte og tilfeldige
forekomster av andre hvalarter. Det er ingen registreringer av faste hårfellings- eller liggeplasser for
steinkobbe i fjordbassenget. Steinkobbe forekommer likevel i fjordbassenget (se for eksempel Mjøs og
Overvoll 2006), men bestanden må antas å være liten. På kysten utenfor fjordbassenget, for eksempel
på holmer og skjær i skjærgården i Bømlo og Stord kommune, er arten vanlig forekommende
(Steinsvåg og Overvoll, 2003, 2004). Havert må anses som sjelden eller tilfeldig forekommende i
fjordbassenget, men mer regelmessig på kysten utenfor. Det er ingen kjente yngleplasser av arten i
Hordaland.
Oter (rødlistet VU) har fra gammelt av vært knyttet til fjord- og kystområdene i Hordaland. Med
unntak av et område i Nord-Hordaland, har imidlertid arten vært omtrent fraværende i fylket i flere
tiår. Det er likevel nå tegn til at arten kan være i ferd med å reetablere noen av sine gamle
yngleområder i fylket, da artens brer seg sakte sørover (Olav Overvoll, pers. medd.). Flere nyere
observasjoner
av
arten
i
Hardangerfjorden,
lagt
inn
i
portalen
Artskart
http://artskart.artsdatabanken.no/, vitner også om dette. Bestanden i fjordbassenget er imidlertid trolig
ennå på et lavmål, og ingen bestandsdata foreligger.
Viktige områder
Det er ikke registrert noen viktige områder for marine pattedyr i åpent hav som vurderes å ligge
innenfor influensområdet for tiltaket. I det åpne hav benytter de aktuelle pattedyrene store områder til
næringssøk. Ingen marine pattedyr vil dermed med foreliggende kunnskap bli vesentlig berørt av
tiltak.
Det er ikke registrert noen viktige områder for marine pattedyr i fjordavsnittet som vurderes å ligge
innenfor influensområdet for tiltaket. Dette betyr ikke at det ikke finnes viktige funksjonsområder for
marine pattedyr her, men ingen klart avgrensede områder er kjent. I Hardangerfjorden er ingen slike
områder registrert i Naturbasen (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn). Ingen kjente dyrearter vil dermed
bli vesentlig berørt av tiltaket.
Verdi
En veid verdi for andre dyrearter i influensområdet for tiltaket settes til middels.

Liten
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5.2.4

Forvaltningsmessig viktige arter

Lokalt i fjordområder vil det finnes forekomster av flere rødlistearter, som fiskemåke (NT), svartand
(NT), sjøorre (VU), oter (VU), teist (VU) og makrellterne (EN). På det åpne hav vil det være
forekomster av lunde (VU), alke (EN), krykkje (EN) havhest (EN) og lomvi (CR). Under trekktiden
vil flere rødlistede fuglearter kunne bruke traséområder, men disse er gjerne mer løst tilknyttet
områdene. Ingen lokaliteter er kartfestet, da de er vurdert å ligge utenfor influensområdet for tiltaket.
Det er registrert en rekke funn av andre forvaltningsmessig viktige fuglearter i traséområdet. Dette
gjelder blant annet ansvarsarter som havørn (vanlig hekkefugl), svartbak og steinkobbe. Ingen
funksjonsområder er kartfestet, da de vurderes å ligge utenfor influensområdet for tiltaket.

6

VURDERINGER AV OMFANG

6.1

Problemstillinger

Tiltak på land
For tiltak på land må det skilles mellom anleggsfasen og driftsfasen. Under anleggsfasen vil
menneskelig aktivitet og støy kunne bidra til forstyrrelser av fugler og dyr som er knyttet til
traséområdet.
For naturtyper, vegetasjon og flora er det stort sett direkte inngrep som vil være en virkning av
utbyggingen.
For både pattedyr og fugler vil arealbeslag kunne medføre forringelse av leveområder, men denne
problematikken er stort sett lokal der inngrepet skjer. Skjer arealbeslaget i hekke- og ynglefasen, vil
redusert ungeproduksjon kunne bli et utfall.
Både fugler og pattedyr vil ellers kunne bli utsatt for forstyrrelser i anleggsfasen. I tilfeller der
langvarige forstyrrelser skjer i sensitive perioder, vil ungeproduksjon kunne bli påvirket.
Tiltak i sjø
Etablering av likestrømskabel mellom Norge og Storbritannia innebærer arealbeslag, fysiske inngrep
og tekniske installasjoner i sjøbunnen.
Sjøkabelen skal grøftes der bunnforholdene tillater det. Dersom kabelen legges på fjell eller i områder
hvor nedgravning ikke er mulig, skal den tildekkes forsvarlig. Under legging av sjøkabelen vil fartøyet
i seg selv og støy kunne gi forstyrrelser for fugle- og dyreliv som er i området. En potensiell negativ
virkning av tiltaket vil ellers være skade på næringsområder for sjøfugl og sjøpattedyr, samt fysisk
skade på marine naturtyper.
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6.2

Sima

6.2.1

Naturtyper og vegetasjon

Med foreliggende planer vil utbyggingen av omformerstasjonen i Sima føre til at stort sett hele
planområdet blir ødelagt som naturområde. Dette vil bety at den lokalt viktige naturtypen (gråorheggeskog) her utgår. For naturtypen i seg selv vil virkningsomfanget bli stort negativt.
Lokaliteten utgjør nedre delen av et bekkeløp som må ses i sammenheng med den øvrige
vannstrengen. Selv om de naturlige områdene ved Sima er betydelig påvirket av inngrep og annen
menneskelig påvirkning, vurderes gråor-heggeskogen som et viktig restområde av en naturtype som
stadig blir redusert. Samlet sett vurderes omfanget for naturtyper og vegetasjon til middels negativt.
Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

6.2.2

Fugl

Utbyggingen vil med foreliggende kunnskap ikke berøre noen viktige områder for fugl. Med
foreliggende kunnskap, vil etableringen av omformerstasjonen kun medføre at aktuelle hekkeområder
for noen få vanlige fuglearter blir fjernet. Ingen rødlistearter er kjent å bli berørt av tiltaket.
Virkningsomfanget for fugl vurderes til lite negativt.
Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

6.2.3

Andre dyrearter

Utbyggingen vil med foreliggende kunnskap ikke berøre noen viktige områder for andre dyrearter.
Ingen rødlistearter er kjent å bli berørt av tiltaket. Virkningsomfanget for andre dyrearter vurderes til
lite negativt.
Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

6.2.4

Forvaltningsmessig viktige arter

Med foreliggende kunnskap, vil ingen forvaltningsmessig viktige arter bli berørt av tiltaket.
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6.3

Fjord- og havområder

6.3.1

Marine naturtyper

Det er ikke registrert noen viktige forekomster like ved landfall i Sima.
Kandidatområde for verneplan i Hardangerfjorden (figur 5.3)
Et kandidatområde for marin verneplan vil bli direkte berørt med foreliggende planer. Selv om kun en
liten del av området blir berørt, vil det trolig ligge betydelig konflikt i å gripe inn i et potensielt
verneområde. Det er mulig at tiltaket vil gi begrensende virkninger for biologiske forekomster, men da
området ikke er grundig undersøkt, må det tas et forbehold om viktige verdier som kan bli berørt.
Innenfor det aktuelle kandidatområdet vil en israndavsetning bli direkte berørt. Da forekomsten har
betydelig størrelse, vil et inngrep som legging av en sjøkabel kun påvirke mindre deler av
forekomsten. Registrert forekomst av naturtypene større tareforekomster og korallforekomster vil ikke
bli direkte berørt av tiltaket. Samlet sett vurderes omfanget til middels negativt for kandidatområdet
og naturtyper knyttet til området.
Korallrev i Hardangerfjorden (figur 6.1)
Med foreliggende trasékorridor vil ett korallrev i den ytre delen av Hardangerfjorden bli berørt (figur
6.1). Korridoren berører også et korallrev i Hardangerfjorden som ligger vest for tettstedet Jondal
(figur 6.1, høyre kart), lenger inne i fjorden. Da korridoren er betydelig bredere enn sjøkabelen,
forutsettes det at kabelen kan legges utenom disse forekomstene (se også under kapittel 9, avbøtende
tiltak). Dersom dette er mulig, vil omfanget bli intet negativt omfang. Skulle en eller begge
forekomstene bli direkte berørt, vil omfanget ligge i området middels negativt, alt etter forekomstens
størrelse og inngrepets art.

Figur 6.1. Korallrev i Hardangerfjorden som blir berørt av trasékorridoren.

Større tareforekomster utenfor Bømlafjorden (figur 5.4)
Det er registrert mange lokaliteter med større tareforekomster utenfor Bømlafjorden. Da disse
forekomstene nesten uten unntak ligger i tilknytning til holmer og skjær, vil ingen av lokalitetene blir
direkte berørt med foreliggende trasékorridor. Intet negativt omfang.
Samlet sett vurderes omfanget for marine naturtyper til middels negativt. Det er her lagt vekt på at
kandidatområdet for verneplan og tilhørende viktige naturtyper vil bli direkte berørt. Skulle de to
korallforekomstene i Hardangerfjorden bli berørt av tiltaket (se over), vil et samlet omfang bli minst
middels negativt.
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Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

6.3.2

Fugler

Fugler i traséområdet vurderes å bli lite berørt av sjøkabelen som permanent inngrep. Virkningene vil
først og fremst være knyttet til anleggsarbeidet gjennom forstyrrende aktiviteter. Fugler som er knyttet
til landområdene eller på holmer og skjær i og ved Hardangerfjorden vil i liten grad bli forstyrret av
dette anleggsarbeidet. Det er i dag betydelig båttrafikk i fjorden, og sjøfugler og andre fugler som er
knyttet til fjorden er tilpasset dette regimet. Legging av en sjøkabel midtfjords vil derfor kun medføre
begrensede forstyrrende virkninger for disse når de er på land. Derimot vil enhver båttrafikk i fjorden
kunne gi forstyrrende virkninger for svømmende fugler, spesielt der trafikken går nær land. I
Hardangerfjorden vil selv denne problemstillingen være lite relevant, da kabelleggingen foregår i de
mer sentrale områdene av fjorden. Et leggefartøy vil også forflytte seg langsomt, noe som gir
svømmende sjøfuglene anledning til å forflytte rolig seg bort fra området ved forstyrrelse. Dette
gjelder også mytende ærfugl i Bømlafjorden (se figur 5.7). Unntaket kan være området for vannfugl
helt innerst i Simadalsfjorden (se figur 5.7). Her vil sjøfuglene være potensielt med utsatt for
forstyrrelser, da de oppholder seg i et mer lukket rom. Skulle leggingen av kabelen skje om våren, kan
det derfor forventes en del forstyrrelser av fuglene under anleggsfasen.
En hekkeplass for vandrefalk kan potensielt bli påvirket av tiltaket gjennom forstyrrelser i
hekkeperioden. Sårbar periode er her mars – mai, men etter denne perioden vurderes tiltaket å gi
begrensede forstyrrelser. Det legges til grunn at anleggsarbeidet ikke gjennomføres i den sårbare
perioden for arten.
Det vil ellers ha liten betydning for sjøfugl at leggingen av sjøkabelen påvirker bunnforholdene.
Tiltaket vil kunne påvirke et begrenset næringsområde for sjøfugl, og for de dype partier av fjorden vil
dette området være lite tilgjengelig for de fleste sjøfuglarter.
I det åpne hav vil fuglelivet være lite påvirket av tiltaket, både som inngrep i seg selv og eventuelle
forstyrrende aktiviteter. Sjøfuglene har her store områder å forflytte seg på og er ikke knyttet til
begrensede områder som på land. Det er heller ingen hekkeplasser som vil bli berørt.
Samlet sett vurderes tiltaket å ha lite negativt omfang for fugler i traséområdet.
Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

6.3.3

Andre dyrearter

Vurderingene for fugl er til en viss grad også holdbare for andre dyrearter. Med dette menes blant
annet at inngrepene knyttet til sjøkabelen i seg selv vil ha marginal betydning for næringsområdene til
sjøpattedyrene. Videre vil anleggsaktiviteten trolig ha en viss forstyrrende virkning for lokale
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forekomster av pattedyr. Likevel forventes rørleggingen å ha begrensede negative virkninger for andre
dyrearter både i fjordsystemet og på det åpne hav. Dette begrunnes med at traseen ikke bryter inn i
spesielt sensitive funksjonsområder for verken hval, sel eller andre pattedyr. En samlet vurdering
tilsier lite negativt omfang.
Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

6.3.4

Forvaltningsmessig viktige arter

Ingen andre forvaltningsmessig viktige arter vurderes å bli videre berørt av tiltaket. Det kan
forekomme kortvarige forstyrrelser av både rødlistearter og ansvarsarter i influensområdet, men dette
vurderes som begrenset. Omfanget for forvaltningsmessig viktige arter vurderes derfor til lite negativt.
Virkningsomfang
Stort

Negativt
Middels

Lite

Intet

Lite

Positivt
Middels

Stort

▲

7

SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER

7.1

Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvenser for delområder

I tabell 7.1 er det sammenstilt verdi, omfang og konsekvenser for ulike tema og områder. For verdi og
omfang vises det til gjennomgangen i kapittel 5 (verdi) og 6 (omfang). Konsekvensgraden er et
resultat av områdets verdi og omfang, slik det fremkommer av figur 3.2. Det presiseres at de ulike
tema er basert på en samlet vurdering av forekomstene, dvs. en veid vurdering av verdi og omfang.
For noen viktige enkeltforekomster der konsekvensene vil avvike fra denne vurderingen, er det gitt
kommentarer nedenfor.
Tabell 7.1. Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for naturmangfold.
For omfang og konsekvens er verdiene negative
Område
Tema
Verdi
Omfang
Konsekvens
Land

Sjø
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Middels

Middels

Middels

Fugl

Liten

Lite

Liten

Andre dyrearter

Liten

Lite

Liten

Marine naturtyper

Stor

Middels

Middels/stor

Fugl

Middels

Lite

Liten

Andre dyrearter

Middels

Lite

Liten

Naturtyper
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Kommentarer
Naturtypen gråor – heggeskog vil bli ødelagt med foreliggende planer. Omfanget vil bli stort negativt
og konsekvensen middels/stor negativ.

7.2

Spesielle konflikter

Utbyggingen vil berøre noen forekomster som er spesielt sårbare og/eller viktig. Tiltaket vurderes som
spesielt konfliktfullt i forhold til følgende forekomster:
-
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Kandidatområde til marin verneplan i Hardangerfjorden
Korallrev i Hardangerfjorden

SAMLET BELASTNING
-

Det skal vurderes om eksisterende eller planlagte inngrep i området kan påvirke
forvaltningsmålene for de samme arter/naturtyper som tiltaket kan ha vesentlige virkninger for.
Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse arter/naturtyper kan bli
vesentlig berørt.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer og utredede virkninger
for naturmangfold. I vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster
av verdifulle naturtyper (jf. Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 13, truede naturtyper i nyeste
versjon av Norsk rødliste for naturtyper), utvalgte naturtyper utpekt jf. naturmangfoldloven § 52 og
økosystemer som er viktige økologiske funksjonsområder for truede arter i nyeste versjon av Norsk
rødliste og prioriterte arter utpekt jf. naturmangfoldloven § 23.
Land
Gråor-heggeskog
En lokalt viktig naturtype vil bli vesentlig berørt av utbyggingen i Sima. Denne lokaliteten fremhever
seg ikke som en spesielt viktig naturtype, og det er registrert flere større og viktigere utforminger av
naturtypen i kommunen. Naturtyper er ellers spredt og vanlig forekommende i fylket. Artsutvalget
knyttet til lokaliteten er heller ikke spesielt, og det er først og fremst naturtypen som fremheves.
Dersom lokaliteten i Sima blir ødelagt, vil dette utgjøre en svært liten del av forekomsten i Hordaland.
Ingen artsforekomster på land vurderes som relevante å vurdere i forhold til samlet belastning.
Det er ikke kjent eksisterende eller planlagte inngrep i området som vil påvirke forvaltningsmålene for
denne naturtypen.
Andre forekomster
Ingen andre viktige forekomster (truede arter, prioriterte arter, viktige naturtyper) er kjent å bli
vesentlig påvirket av tiltaket på land.
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Marint
Kandidatområde og marine naturtyper
Kandidatområdet for marin verneplan og viktige marine naturtyper i Hardangerfjorden vil kunne bli
noe berørt av tiltaket. Forekomstene vurderes imidlertid ikke å bli vesentlig berørt. Ingen andre
forekomster vurderes å bli vesentlig berørt av tiltaket.
Det er ukjent om det planlegges andre tiltak som kan påvirke forekomstene som vil bli berørt i
Hardangerfjorden.
Det legges til grunn at ingen korallforekomster i Hardangerfjorden blir berørt, men dette forutsetter
tilpasningen av traseen i forhold til forekomstene.
Andre forekomster
Ingen andre viktige forekomster (truede arter, prioriterte arter, viktige naturtyper) er kjent å bli
vesentlig påvirket av tiltaket i sjø.
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AVBØTENDE TILTAK

9.1

Naturtyper, vegetasjon og flora

Der det kan være konflikt med marine naturtyper som kan unngås, bør traseen justeres slik at dette blir
mulig. Dette gjelder blant annet i forhold til to korallrev i Hardangerfjorden, som vist på figur 6.1. I
forbindelse med detaljplanleggingen av traseen, så bør Havforskningsinstituttet kontaktes for å få en
sikker avgrensing av lokalitetene.

9.2

Fugl

Generelt sett vil det være mest skånsomt for fugl at anleggsarbeidet gjennomføres etter at
hekkesesongen er over, dvs. til etter 15.8.
Legging av kabelen i tilknytning til hekkeplassen for vandrefalk (se vedlegg unntatt offentligheten bør
ikke gjennomføres i perioden mars – mai.
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SAMMENDRAG
INNLEDNING
NorthConnect har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter sammen
kraftsystemene i UK og Norge. Formålet med prosjektet er å legge til rette for utveksling av kraft over
landgrenser. På brittisk side er det forutsatt at kabelen føres til/fra Peterhead i Skottland. På norsk side
er det lagt opp til tilknytning til sentralnettet ved Sima.
I foreliggende rapport er planene vurdert med tanke på konsekvenser for landbruk.
KONSEKVENSVURDERING
Et alternativ basert på ilandføring i Sima vil ikke ha vesentlig konsekvenser for jord- eller skogbruk.
Tiltakene vil delvis berøre områder med relativt ung løvskog på middels og høy bonitet, men arealene
utnyttes ikke til skogbruk. Det største inngrepet, bygging av omformerstasjonen, vil berøre en tomt som
i dag delvis utnyttes til annet næringsformål.

SUMMARY IN ENGLISH
INTRODUCTION
NorthConnect aims to build, own and operate an interconnecter with the purpose of connecting the
power systems in UK and Norway. Peterhead in Scotland is the preferred landing site on the Britsh side.
The preferred landing site on the Norwegian side is Sima in Hordaland County.
The impact of a new interconnector on agriculture is evaluated in the present report.
IMPACT ASSESSMENT
An alternative based on landing in Sima will not affect agricultural areas. The main grid station is
located close to the landing site. The areal need at the location is mainly limited to the parcel where the
convertor station will be erected. The parcel in question is partly used for industry today, and the
remaining space is of little value for agriculture or forestry.
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1

INNLEDNING

Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter
sammen kraftsystemene i UK og Norge.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram, som kan finnes i brev fra NVE datert
26.09.11.
Foreliggende rapport om konsekvenser for landbruk er en av flere underlagsrapporter som danner
grunnlaget for konsekvensutredningen, som er en del av konsesjonssøknaden.

2

TILTAKSBESKRIVELSE

2.1 Generelt
På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og en
likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på vekselstrøm,
og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i omformeranlegg enten ved ilandføringspunktet eller
ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal likerette vekselstrøm og vekselrette
likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en vekselstrømsforbindelse fram til tilknytningspunktet i
sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og dessuten for
kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer premissene for
konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet for senere valg og
detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, mens aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet i figur 2.1 viser en mulig trasékorridor.
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Figur 2.1. Oversiktskart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.

2.2 Ilandføring Sima
Sima ligger innerst i Simadalsfjorden, 5 km øst for kommunesenteret i Eidfjord. Lokaliseringen er gunstig
med tanke på kort avstand mellom anlegg og aktuelt tilknytningspunkt til sentralnettet. Både i forhold til
naturinngrep og kapasitet i kraftsystemet synes alternativet som en gunstig lokasjon for NorthConnect.
Teknisk sett ligger det godt til rette for etablering av et omformeranlegg i området. En situasjonsplan er
gitt i figur 2.5.
Landtak/ilandføring
Ilandføring av kablene kan løses i strandsonen, med to alternative plasseringer innenfor 100 m avstand
fra omformerstasjonen. Ilandføring litt nord for «Prestekoneholet» vurderes å være det best egnede stedet.
Uansett kreves ingen vesentlige inngrep og/eller installasjoner i forbindelse med landtak.
DC trasé (trasé for likestrømskabel)
På grunn av kort avstand fra landtak til omformerstasjonen, vil sjøkabelen føres videre på land i grøft
uten å skjøte over til jordkabel. Grøfter kan etableres uten behov for mikroboring eller sprenging. Traseen
vil måtte krysse under den private vegen som går nordover fra krysset på FV103 over broen over
Simadalselva og til de øvrige virksomhetene i området.
Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist i figur 2.5. Området er relativt flatt med god
fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall, kontrollbygg,
transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil være reaktor/
ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca. 25 m. Situasjonsplanen
viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol omformer hvor de to polene er
plassert i samme bygg.
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En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste naboene er
henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et utskipnings-anlegg
for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.

Figur 2.5. Situasjonsplan for omformerstasjon i Sima.

AC tr asé (tr asé for vekselstr ømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen (420 kV) vil maksimalt utgjøre 200 m.
Mellom omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale myndigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon og
Statnett sitt koblingsanlegg.
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Sentralnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen Sima
ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne kombinasjonen
gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse av koblingsstasjonens
bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt 2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og tiltaket
utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst og
veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.
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3

MATERIAL OG METODE

3.1 Datagrunnlag
Informasjon om arealbruk og eiendommer som blir berørt av tiltaket er hentet fra kommunene,
grunneiere og NIBIOS arealdatabase.
Beregning av arealtap i ryddegatene er gjennomført i GIS ved hjelp av digitale markslagskart i skala
1:5000. Skogbruksområder er inndelt etter bonitet (svært høy, høy, middels, lav), og landbruksområder
i kategoriene fulldyrka mark, overflatedyrka mark og innmarksbeite. Et ryddebelte på 40 m er lagt til
grunn for 420 kV-ledninger.

3.2 Metodikk for konsekvensvurderingene
Konsekvensutredningen har i stor grad fulgt metodebeskrivelsen om ikke-prissatte konsekvenser gitt i
Statens vegvesens veiledning om konsekvensanalyser, Håndbok v712 (2014). Utredningen baserer seg
på at konsekvensen for et objekt/tema er en syntese mellom objektets verdi og det omfanget inngrepet
har på objektet/temaet.
Verdi
Verdien til landbruksressurser kan fastsettes på bakgrunn av ulike kriterier. Disse kriteriene baserer seg
både på generelle faglige vurderinger av forekomst, mulighet for utnyttelse, arealforhold etc. Kriteriene
som er brukt i denne vurderingen er vist tabell 3.1 og 3.2. Verdivurdering for hvert tema angis på en
glidende skala fra liten til stor verdi.
Tabell 3.1 Verdisetting av landbruksressurser (utdrag) (Statens vegvesen 2014)
Type område
Liten verdi
Middels verdi
Innmarksbeiter som ikke er
Overflatedurket jord som
Jordbruksområder
dyrkbar
ikke er dyrkbar

Skogbruksområder

- Skogarealer med lav
bonitet
- Skogarealer med middels
bonitet og vanskelige
driftsforhold

- Større skogarealer med
middels bonitet og gode
driftsforhold
- Skogarealer med høy
bonitet og vanlige driftsforhold

Stor verdi
Fulldyrket jord,
overflatedyrka jord som
er dyrkbar, innmarksbeite
som er dyrkbar. Andre
områder med dyrkbar
jord, se inndeling i tabb.
3.2
Skogarealer med høy
bonitet gode driftsforhold

For å bedømme verdi for jordbruksarealer, brukes systemet for poengsetting som vist i tabell 3.2.
Tabell 3.2. Bedømmelse av verdi for jordbruksareal. Innmarksbeiter og overflatedyrket jord som ikke er dyrkbar
settes til liten verdi. Fulldyrket og dyrkbar* jord vurderes etter kriteriene som henholdsvis middels eller stor
verdi. Dette har sammenheng med at ut fra langsiktige samfunnshensyn, er det først og fremst fulldyrket areal som
har betydning. Tabellen brukes visuelt for å peile seg inn på riktig verdi (Statens vegvesen 2014).
Verdi
Liten verdi
Middels verdi
Stor verdi
Innmarksbeite som
Mindre god
God
Svært god
Jordkvalitet*
ikke er dyrkbar*
Små (< 15 daa)
Middels og store (>15 daa)
Størrelse jordstykke
* Med dyrkbar menes arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrket jord
og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Kart over slike arealer utarbeides av Skog og
landskap
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Omfang
Begrepet omfang er brukt som en skjønnsmessig vurdering av hvordan og i hvor stor grad tiltaket virker
inn på det temaet og de interessene som blir berørt. Ved vurdering av omfang er det ikke tatt hensyn til
verdien av temaet. Tiltakets omfang defineres etter en 5-delt skala fra stort negativt til stort positivt.
Tabell 3.3 viser kriterier for fastsettelse av tiltaket omfang.
Tabell 3.3. Kriterier for å bedømme omfang for naturressurser (Statens vegvesen 2006/2014)
Stort positivt
Middels
Lite/intet
Middels
omfang
positivt omfang omfang
negativt
omfang
Tiltaket vil i stor Tiltaket vil øke
Tiltaket vil stort Tiltaket vil
Ressursgrad øke ressurs- ressursgrunnsett ikke endre
redusere ressursgrunnlaget
lagets omfang
ressursgrunngrunnlagets
og utnyttelse grunnlagets
omfang og/eller
og/ eller kvalitet lagets omfang
omfang og/eller
av dette
kvalitet
og/ eller kvalitet kvalitet

Stort negativt
omfang
Tiltaket vil i stor
grad redusere
eller ødelegge
ressursgrunnlagets omfang
og/ eller kvalitet

Konsekvens
Målet for konsekvensvurderingen er å gi vurderinger av de positive og negative virkningene av tiltaket.
Konsekvensen for et tema blir uttrykt som produkt av temaets/områdets verdi og i hvor stort omfang
tiltaket vil berøre temaet/området.
Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og
omfanget. Figur 3.1 viser en matrise som angir konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Som det
framgår av figuren, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget
stor negativ konsekvens. Midt på figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen
konsekvens.
Tiltakets konsekvens er vurdert i forhold til null-alternativet, dvs. forventet utvikling dersom tiltaket
ikke gjennomføres.

Figur 3.1 Konsekvensmatrise (fra Statens Veivesen 2006)

10

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for landbruk

3.3 Avgrensning av influensområdet
Ny bygningsmasse med atkomstveier og parkering vil kunne medføre bortfall av skog- og
jordbruksarealer. Kraftledninger vil bare i begrenset grad påvirke jordbruksproduksjon. Ulempene er
vesentlig knyttet til eventuelle mastepunkter på dyrket mark, ved at de beslaglegger areal og gir
arronderingsulemper.
I skog må ledningstraseen ryddes for å hindre overslag til jord. Dette gir en direkte bortfall av produktiv
skog. For en 400 kV-ledning vil det være et byggeforbudsbelte på 40 m. Dette tilsvarer bredden på
ryddebeltet. Da ryddebeltet også legger begrensninger på kjøring av traktor etc. i selve ryddegaten, bør
det ikke anlegges skogsveier under linene. Det kan derfor bli nødvendig med tilpasninger eller
omlegging av veitraseer. Det kan også være behov for å ta ned enkelte høye trær utenfor ryddebeltet for
å sikre at disse ikke går i linene ved evt. fall. Der kraftlinjen krysser dalfører el.lign., og linene går over
skogen vil det ikke være behov for ryddebelte.
Der det er mulig vil kabel bli lagt langs eksisterende vei, og inngrepet begrenser seg til kabelgrøten.
Kabelen vil enten bli lagt i én 3 m bred grøft eller i to grøfter med en bredde på 1 m på hver av disse.
Der kabelen ikke kan gå langs vei vil det være behov for å bygge en anleggsvei langs kabelgrøften.
Veien blir permanent, slik at det også kan brukes ved senere vedlikehold. Veien vil ha en
minimumsbredde på 3,5 til 4 m. Totalt vil vei og kabelgrøft beslaglegge en bredde på inntil 5 m.
Influensområdet for jord og skogbruk er avgrenset til bebygget areal (omformerstasjon, AC-anlegg og
utvidelse av bryterfeltet på Statnetts koblingsstasjon), linjetraseen inkl. rydningsbelte alternativt
kabeltrasé med evt. tilhørende anleggsveier.
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4

KONSEKVENSVURDERING

4.1 Status og verdi
Generell beskrivelse
Tiltaksområdet ligger ved den innerste delen av Simadalsfjorden, som er den innerste fjordarmen av
Hardangerfjorden. Fra fjorden strekker Simadalen seg østover og inn mot Hardangerjøkulen, men dalen
ender blindt før dette høyfjellslandskapet.
Dalgangen med Simadalen og Simadalsfjorden er smal og preget av bratte lier som strekker seg opp til
over 1000 moh. ved dalskuldrene. Dalbunnen av Simadalen er relativt flat i nedre delen, men går gradvis
over til en V-dal mot den trangere indre delen av dalen. Noe spredt bebyggelse inngår i nedre delen av
dalen.
Utbyggingsløsning og arealbeslag
En utbyggingsløsning basert på ilandføring i Sima vil medføre begrensede inngrep. Det foreligger to
alternativ landtaksområder. Fra et av disse legges det en kort kabel fram til en omformerstasjon som
planlegges bygget på sørsiden av Simadalselva.
Den aktuelle tomten for omformerstasjonen har et areal på ca. 50 daa, og en del av dette arealet (ca. 8,7
daa) er i dag bebygd/utbyttet til kommunal avfall-/sorteringsstasjon. Omformerstasjonen vil beslaglegge
at areal på ca. 22 daa. Dette arealet inkluderer eksisterende sorteringsstasjon.
AC-anlegget vil ha et areal på 2,8 daa. Utvidelsen av bryterfeltet på Statnetts koblingsstasjon vil
medføre et arealbeslag på 2 daa.
Fra omformerstasjonen er det behov for ca. 200 m lang kabel eller luftledning til det eksisterende
koblingsanlegget i Sima (via AC-anlegget). Dersom en velger kabel vil denne bli lagt korteste vei i kulvert
eller rør under elva. Det vil ikke være behov for permanent vei for kabelen, men det vil bli byggeforbud
et par meter på hver side slik at man har mulighet for å komme til kabelen ved en evt. feil.
Beskrivelse av tiltaksområdet
Den aktuelle tomten for omformerstasjonen ligger i et slakt hellende område ved utløpet av Simaelva.
Området er betydelig preget av næringsbebyggelse og inngrep som planerte arealer, uttak og
deponering av grusmasser samt veier.
Hele tiltaksområdet er dominert av grusavsetninger. På godt drenerte arealer er løsmassene relativt
grove og permeable. I tilknytning til bekken som renner gjennom den sørlige delen av tomten for
omformerstasjonen og sumpområder ved denne er det leirholdige forekomster.
Området er i stor grad kledd med småvokst løvskog. Gråor dominerer langs bekkeløp og i de sumpige
områder som ligger i tilknytning til bekken. Bjørkeskog dominerer på godt drenerte arealer. Denne
skogen har ikke lang kontinuitet.
Omformerstasjonen og det utvidelsen av bryterfeltet ligger på arealer med høy bonitet for skog. ACanlegget ligger i et område med middels bonitet. Skogboniteten i området framgår av figur 4.1.
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Figur 4.1. Bonitet i tiltaksområdet (kartgrunnlag skogoglandskap.no)

Verdi for jord- og skogbruk
Selv om tiltakene vil berøre arealer med middels og høy bonitet for skogproduksjon er det i dag ingen
skogbruksvirksomhet i dette området. Deler av arealene er dessuten beslaglagt av annen virksomhet. Da
det er liten eller ingen utnyttelse av skogen på de aktuelle tomtene vurderes området å ha liten verdi for
skog- og jordbruk.

4.2 Vurdering av omfang og konsekvens
Totalt sett vil tiltakene føre til at ca. 47 daa (ved valg av kabel) eller ca. 54 daa (ved valg av luftledning)
beslaglegges for landbruksaktivitet. Da det i dag ikke er landbruksdrift på disse områdene og det totalt
sett er begrensede arealer som blir påvirket vurderes ilandføring av NorthConnect i Simadalen å ha
intet-lite negativt omfang og ubetydelig-liten negativ konsekvens for landbruk. Dette gjelder både i
anleggs- og driftsfasen.
Konsekvensvurderingene er sammenstilt i tabell 4.1.
Tabell 4.1. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for landbruk.
Alternativ
Tema
Verdi
Omfang
Jordbruk
Liten
ALTERNATIV 1 SIMA
Intet-lite negativt
Skogbruk
Liten
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4.3 Avbøtende tiltak
Det vurderes ikke å være behov for avbøtende tiltak.

5

FORSLAG TIL YTTERLIGERE UNDERSØKELSER OG BEHOV FOR

OVERVÅKINGSUNDERSØKELSER
Det vurderes ikke å være behov for ytterligere undersøkelser eller konkrete oppfølgende undersøkelser.
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SAMMENDRAG
INNLEDNING
NorthConnect har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter sammen
kraftsystemene i UK og Norge. Formålet med prosjektet er å legge til rette for utveksling av kraft over
landgrenser. På brittisk side er det forutsatt at kabelen føres til/fra Peterhead i Skottland. På norsk side
er det lagt opp til tilknytning til sentralnettet ved Sima.
I foreliggende rapport er planene vurdert med tanke på konsekvenser for fiskeri, havbruk/ akvakultur og
skipsfart. Konsekvensvurderingene dekker kun forholdene langs den norske delen av kabeltraseen.
FISKERI
Status og verdi
Kyst- og fjordområdene
Hardangerfjorden, inkl. Simadals- og Eidfjorden, er viktige områder for brislingflåten i hele landet.
Disse områdene gis stor verdi for fiskerinæringen. Tidligere skjedde brislingfisket i juli og august, men
det er for tiden forbudt å fiske kystbrisling i perioden 1.1 til og med 31.7.
Lenger ute fiskes framfor alt sei, makrell og reke med trål/not. Fisket med passive redskaper er i
hovedsak rettet mot sei, torsk og krabbe, men det fanges også uer, hyse og breiflabb. De ytre delene av
fjordsystemet samt kystområdene i influensområdet for kabeltraseen har vannressurser som er meget
godt egnet for fiske (middels verdi).
Nordsjøen
NorthConnect vil krysse nasjonalt viktige fiskeområder i Nordsjøen. Dette gjelder fiskeområder langs
vestskråningen av Norskerenna og sentrale områder for sildefiske. Influensområdet vurderes å ha stor
verdi for fiskerier og fiskeressurser.
Videre vil kabeltraseen tangere et særlig verdifullt gytefelt for Nordsjømakrell.
Konsekvenser
Anleggsfasen
Fiskeressurser
Gjennom fjord- og kystområdene vil kabeltraseen ikke komme i konflikt med viktige gyte- eller
oppvekstområder for fisk.
Makrellfeltet i Nordsjøen er stort, og de pelagiske gyteområdene er vanskelige å forutse fra år til år.
Makrellen gyter i overflaten i mai-juni, og kan da være sårbar for forstyrrelser og støy. Selv om det ikke
forventes at gjennomfart av et leggefartøy vil ha noen vesentlig innvirkning på gytesuksessen, bør en
unngå langvarige inngrep i gyteområdet i perioden mai-juni.
Fiskeri
Leggingen vil være til noe hinder for utøvelsen av fiske i det området hvor leggefartøyet til enhver tid
befinner seg. Konfliktnivået vurderes kanskje å være størst for fiskefelter med utstrakt bruk av passive
redskaper (garn og liner) ettersom utstyr som står i traseen kan bli påført skade og selve leggeaktiviteten
kan skremme fisk ut av området.
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Brislingfisket i Eidfjord og Hardangerfjorden foregår fremst i august måned, og i gode år kan det være
mange båter i området. Ettersom fiskeperioden er relativt kort vil selv en hindring på noen dager kunne
være svært negativt for brislingflåten.
Forutsatt at en unngår anleggsarbeid i Eidfjorden/Indre Hardangerfjorden når det pågår brislingfiske og
at det legges opp til samarbeid og godt informasjonsflyt til fiskarlag og fiskere vurderes ikke legging av
NorthConnect å føre til noen vesentlige endringer av ressursgrunnlagets omfang eller kvalitet.
Ulempene vil være av begrenset varighet. Virkningsomfang og konsekvens for fiskerinæringen
vurderes å være lite negativt.
Driftsfasen
Etter at kabelen er lagt vil alle typer skipstrafikk kunne foregå uhindret. I områder med bløt bunn vil
kabelen bli godt tildekket, og det vil være mulig å fiske med alle typer redskap (inkl. bunntrål) innen
kort tid etter at kabelen er lagt.
I områder der kabelen ikke blir godt nok tildekket eller strømningsforholdene er av en slik karakter at
kabelen med tiden blir blottlagt kan en sjøkabel representere en viss fare for fastkjøring og avrivning av
aktive redskaper. Hvis det oppstår skader på kabelen vil det vedlikeholdsarbeid som da kreves også
kunne medføre ulemper for fiskeriene.
Steinfyllinger, som er aktuelt ved kryssing av andre kabler og rørledninger, vil også kunne ha negativ
innvirkning på bunntrålfisket. Det bør derfor velges stein-/grusstørrelser ut fra hva som er gunstig for
fiskeflåten.
For fiske med andre redskaper enn bunntrål vil det ikke være konflikter med kabelen.
Samlet sett vurderes driftsfasen å ha lite negativt omfang og liten negativ konsekvens for
fiskerinæringen.
Avbøtende tiltak
Viktigste avbøtende tiltak i den videre planleggingsprosessen, og ikke minst i anleggsfasen, vil være å
etablere et samarbeid med de lokale fiskerlagene. Dersom anleggsarbeidet vil berøre fiskefelt for
passive redskaper må fiskerne i området informeres om evt. restriksjoner for redskapsbruk i tid og rom.
Det er viktig at det sendes ut raske og nøyaktige opplysninger i forkant av leggingen og underveis.
AKVAKULTUR OG HAVBRUK
Status og verdi
Dype fjorder med stabil saltholdighet, god sirkulasjon, liten isningsfare og skjerming for harde
vindforhold gir gunstige forhold for oppdrett. Disse forholdene ligger godt til rette i Hordaland, som er
et av de dominerende fylkene når det gjelder sjølokaliteter for laks og aure i Norge. I fjordløpet langs
kabeltraseen ligger det drøyt 40 lakseoppdrett og et par skjelloppdrett. Det utgjør i underkant av 20 %
av oppdrettslokalitetene for laks/aure i fylket. Flere av disse er rettet mot forskning og undervisning.
Hordaland har vannressurser som er nasjonalt viktige for fiskeoppdrett, og de aktuelle fjordområdene er
godt egnet til akvakultur og anleggene her er viktige bidragsytere til denne næringen. Områdene
vurderes å ha stor verdi for oppdrett og havbruk.
Konsekvenser
Nedspyling av sjøkabelen vil medføre noe oppvirvling av sedimenter. På dype områder med lite strøm,
vil dette berøre begrensede arealer. På grunne områder med mye finkornede sedimenter kan dette
medføre blakking av vannet i hele vannsøylen. Dette vil trolig i første rekke være et lokalt problem
rundt selve leggefartøyet, men strømninger kan medføre blakking over større områder.
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Nedenfor gis en vurdering av konsekvenser for oppdrettsanlegg som kan komme til å ligge nærmere
enn 500 meter fra kabeltraseen. Oppdrettsanlegg som ligger lengre bort fra kabeltraseen antas i liten
grad å bli påvirket av anleggsarbeidet.
Anleggsfasen
I Hardangerfjordsystemet ligger det fleste oppdrettsanleggene lenger enn 500 m fra antatt kabeltrasé.
Unntaket er et par anlegg i midtre delen av fjorden. Her vil kabelen bli lagt på ca. 500 m dyp.
De indre delene av Hardangerfjorden er svært dype (over 800 m). I de ytre delene ligger dypet stort sett
300-600 m. Unntaket er sjøområdene sør for Tysnesøya, hvor fjorden er rundt 140 m dyp på det
dypeste. Sannsynligheten for at det skal bli noen merkbar partikkelspredning ved kabellegging i de dype
områder er liten. Ved Tysnesøya ligger nærmeste oppdrettsanlegg (et skjellanlegg) på en avstand på
800-900 meter fra dybderennen gjennom området.
Legging av NorthConnect vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets kvalitet, og vurderes dermed å ha
intet-lite negativt omfang og ubetydelig-liten negativ konsekvens for oppdrettsnæringen i
influensområdet.
Avbøtende tiltak
Oppdrettsmerdene er fartøyet med lange liner. I detaljplanleggingen bør en hente inn opplysninger om
plasseringen av fortøyningene for å unngå at anleggstrafikken kommer i konflikt med disse i områder
hvor dette kan være en problemstilling.
Driftsfasen
Driftsfasen vil ikke påvirke forholdene for oppdrett.
SKIPSFART
Anleggsfasen
Leggefartøyet vil ikke hindre skipstrafikken i særlig grad. I de kystnære områdene vil skip imidlertid
måtte sette ned hastigheten og vike ved passering av leggefartøyet. Ved de korte ferjesambandet vil en
også kunne regne med lenger overfartstid eller forsinkelser dersom leggefartøyet vil påvirke flere
avganger.
Ettersom leggefartøyet kommer til å krysse hovedledene langs kysten, og dermed bevege seg inn i
områder med betydelig skipsfart, finnes det naturligvis også en liten risiko for kollisjoner. Det er
imidlertid svært sjelden at det oppstår kollisjoner mellom skip. Leggefartøyet har begrenset
manøvreringsevne og vil dermed per definisjon ha forkjørsrett, noe som varsles til andre skip. Når det
gjelder mindre fritidsbåter ansees disse å ha så god manøvreringsevne at det er særdeles liten fare for
kollisjoner.
I anleggsfasen vil legging av en sjøkabel komme i konflikt med ankringsområdet den ytre delen av
Simadalsfjorden. Anleggsperioden vil ha kort varighet, og det antas at en kan ta i bruk alternative
ankringsområden i nærheten ved behov. Det nærmeste alternativet ligger ved Eidfjord
Driftsfasen
Etter at kabelen er lagt vil alle typer skipstrafikk kunne foregå uhindret. Det vil imidlertid bli forbud
mot oppankring og bygging eller graving over kabeltraséen. Kabelen vil bli merket ved ilandføringspunktet og den vil bli avmerket på sjøkart.
Avbøtende tiltak
Det vil være viktig å sikre tilstrekkelig overdekning av kabelen i ankringsområdet i Simadalsfjorden.
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SUMMARY IN ENGLISH
INTRODUCTION
NorthConnect aims to build, own and operate an interconnector with the purpose of connecting the
power systems in UK and Norway. Peterhead in Scotland is the preferred landing site on the Britsh side.
The preferred landing site on the Norwegian side is Sima in Hordaland County.
The impact of a new interconnector on fisheries, aquaculture and shipping/navigation is evaluated in the
present report. The impact assessments are limited to activities in the Norwegian side of the project.
FISHERIES
Status Description
Fjord and Coastal Areas
The Hardangerfjord, incl. Simadalsfjorden and Eidfjorden, is of great importance for the sprat fisheries
in Norway. Sprat is caught with seine. Traditionally, the fishing takes place in July and August, but at
present fishing is not allowed between January 1st and July 31st.
Further out in the fjord system saithe, mackerel and shrimp are caught with trawl and seine. The
fisheries using passive tools (such as nets, lines) are mainly directed towards saithe, cod and crab, but
redfish, haddock and anglerfish is also caught. The fishing takes place all year round.
The North Sea
The cable will intersect fishing grounds of national importance in the North Sea, including the western
slope of the Norwegian Trench and important fishing areas for herring. Further, installation of the cable
may also interfere with a particularly valuable spawning field for North Sea mackerel.
Impact Assessment
The installation phase
No important spawning or nursery areas for fish are located within the cable route through the fjord and
coastal areas.
The installation work will cause some hindrance for the fisheries in the area where the cable installation
vessel is located at all times. The conflict level is assumed to be highest in fishing areas where passive
tools are used. Nets and lines might be damaged, and the fish can be scared out of the fishing grounds.
The sprat fisheries in Eidfjord and the Hardangerfjord in August can involve many fishing boats in
good years. Due to the relatively short fishing period, even short-term hindrances may have a very
negative impact on these fisheries.
Mackerel spawns in surface waters in the North Sea in May and June, and can be sensitive for
disturbances and noise in this period. The spawning field is extensive, and the location of pelagic
spawning areas can be hard to predict from year to year. Even though the passage of the cable
installation vessel is not assumed to have any considerable impact on the spawning success, long-term
construction work in the spawning area should be avoided in May and June.
The installation phase is not expected to cause any considerable negative impact on the fisheries
assumed that no installation work takes place in the sprat fishing fields in August and that a constructive
cooperation is established with local fishermen organizations.
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The operation phase
Once the cable is installed, all kinds of ship traffic can take place unhindered. The cable will be well
covered in soft bottom areas, and fishing with all kinds of tools can be performed shortly after the
installation.
A bare cable may represent a danger for damage on active fishing tools, especially trawls. Bare cable
may occur in areas with insufficient covering or in areas where the current conditions finally will cause
exposure of the cable. Should a bare cable be damaged, necessary maintenance work may also cause
temporary inconvenience for the fisheries.
Stone fillings that will be established when crossing other cables or pipelines may also have a negative
impact on the trawl fisheries. Stone/gravel fractions that cause the least inconvenience for trawlers
should therefore be selected.
Mitigating Measures
The most important mitigating measure in the further planning process as well as in the installation
phase is cooperation with the fishermen organizations in order to consider necessary adjustments of the
route and to establish information routines. It is important that swift and precise information is
forwarded to the implicated parties during the installation phase.
AQUACULTURE
Status Description
The deep fjords, sheltered for harsh weather conditions, with stable salinity, good circulations and little
risk of ice, offers favourable conditions for aquaculture. Hence, Hordaland is one the dominating
counties for aquaculture in the country. Around 40 fish farms (salmon and trout) and a few shellfish
farms are located within the fjord system along the cable route.
Impact Assessment
Sediments will be whirled up during cable installation. At deep locations with low currents this will
affect limited areas. At shallow locations with fine particulate sediments, cable installation may cause
high turbulence in the whole water column. Still, the effect will probably be of local significance, but in
areas with strong currents larger areas may be affected.
It is assumed that the cable installation is unlikely to affect fish/shell farms that are located more than
500 m from the cable route.
The installation phase
Few of the fish and shell farms in the fjord system are located closer than 500 m to the cable route or
landing areas. The cable installation depth is over 500 m at the sites where fish farms are located closer
than 500 m to the cable route. Due to the large depth, it is considered unlikely that particle polluted
water will reach the net cages in the surface waters.
The operation phase
The operation phase will not affect aquaculture.
Mitigating measures
Net cages are moored with long lines. To avoid any damages in these mooring systems, information
regarding their location should be gathered at relevant sites.
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SHIPPING AND NAVIGATION
The installation phase
The installation vessel will not be of any significant hindrance to traffic at sea. In coastal areas ships
will have to reduce speed and deviate while passing the vessel. The installation vessel may also cause
some delays for the ferry traffic at the shorter ferry connections.
Since the installation vessel will intersect the main fairways along the coast, and thus move trough areas
with considerable ship traffic, there is a slight risk for collisions. However, ship collisions are very rare.
The installation vessel has limited maneuvering capacity, thus having the right of way. This will be
communicated to other ships.
Cable installation through the outer part of the Simadalsfjorden will affect an anchoring area. The
installation period will be short, and it is assumed that an alternative anchoring area close by can be
used in this period. The closest alternative is located at Eidfjord.
The operation phase
Once the cable is installed, it constitutes no hindrances for traffic at sea. Anchoring, digging or any
construction work over the cable will be forbidden. The cable will be marked at the landing site, and the
location will be entered on nautical charts.
Mitigating measures
It is important to ensure sufficient covering of the cable through the anchoring area in the
Simadalsfjorden.
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1

INNLEDNING

Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som knytter
sammen kraftsystemene i UK og Norge.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram, som kan finnes i brev fra NVE datert
26.09.11.
Foreliggende rapport om fiskeri, havbruk og skipsfart er en av flere underlagsrapporter som danner
grunnlaget for konsekvensutredningen, som er en del av konsesjonssøknaden. Konsekvensvurderingene
dekker kun forholdene langs den norske delen av kabeltraseen.

2

TILTAKSBESKRIVELSE

2.1

Generelt

På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og en
likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på
vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal likerette
vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en vekselstrømsforbindelse
fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og dessuten for
kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer premissene
for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet for senere valg og
detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, mens aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet i figur 2.1 viser en mulig trasékorridor.
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Figur 2.1. Oversiktskart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.

2.2

Sjøkabel

Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerene på henholdsvis -500 kV
og +500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde), se figur 2.3.
Under installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i Storbritannia og Norge.
Kabelen vil bli beskyttet ved nedgravning samt tildekket i sjø og strandsone. Dersom NorthConnect
finner det hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø dypere enn 200 m. Metodevalg for legging
av kabel vil avhenge av bunnforhold, strømningsforhold, mv.
Nedgravning skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og naturlig
tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgravning, vil kabelen beskyttes av
steinmasser eller ”beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen krysser andre
installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det ”broer” og kabeloverdekning. Her
brukes det normalt også steinmasser og/eller ”beskyttelsesmadrasser”.
En slik ”nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for eksempel
trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en viss grad, gjøres
overtrålbar.
Figur 2.2 viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte avstandene er typiske verdier.
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Figur 2.2. Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsforbindelse
mellom Norge og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil normalt søke å
unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel, unngå bratt
terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store dyp gir høyere mekanisk
påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir tilsvarende også større utfordringer
knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for
NorthConnect. Det er; masseimpregnert kabel (MI) (figur 2.3) og
plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag begrenset oppad til
en spenning på 320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for
NorthConnect.
Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger opp til ca. 600
kV. For begge kabeltyper gjelder at de ikke vil medføre forurensning
til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet kabelteknologi på
investeringstidspunktet vil bli benyttet.

Figur 2.3 Masseimpregnert kabel

Leggingen utføres av spesialiserte fartøyer (figur 2.4).

Figur 2.4. Kabelleggingsfartøyet Skagerrak har vært brukt til tilsvarende kabellegginger.

Varighet på kabellegging i sjø er avhengig av mange forhold. Det forventes at kabelkontrakten legges
på to leverandører og at man derfor forventer at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger (april - oktober).
13
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Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det må innhentes krysningstillatelser fra eierne
av disse. Utformingen av den enkelte krysning blir avtalt nærmere med den enkelte eier og det vil bli
satt opp egne kontrakter om dette. Kabelen vil bli merket ved ilandføringspunktet og den vil bli
avmerket på sjøkart.
Landtak / ilandføring
Sjøkabelen kan føres opp på land på forskjellige måter. De spesialiserte leggefartøyene opererer inn så
langt dybde og seilingsforhold tillater dette, og kabelen fløtes eventuelt inn den siste strekningen av
mindre båter/lektere.
På grunn av gunstige grunnforhold i strandsonen og kort vei, videreføres kabelgrøften fra sjøbunnen og
inn på land. Grøften er i størrelsesorden 1 meter dyp og 1 meter bred for hver kabel. Dersom to kabler
legges i samme grøft, må denne være ca. 3 meter bred i grøftebunnen av hensyn til minimumsavstand
mellom kablene (grunnet varmeavgivelse).
Ved ilandføring av sjøkabel kreves normalt ingen vesentlige bygningsmessige inngrep og/eller
installasjoner på landsiden.

2.3

Ilandføring Sima

Sima ligger innerst i Simadalsfjorden, 5 km øst for kommunesenteret i Eidfjord. Lokaliseringen er
gunstig med tanke på kort avstand mellom anlegg og aktuelt tilknytningspunkt til sentralnettet. Både i
forhold til naturinngrep og kapasitet i kraftsystemet synes alternativet som en gunstig lokasjon for
NorthConnect. Teknisk sett ligger det godt til rette for etablering av et omformeranlegg i området. En
situasjonsplan er gitt i figur 2.5.
Landtak/ilandføring
Ilandføring av kablene kan løses i strandsonen, med to alternative plasseringer innenfor 100 m avstand
fra omformerstasjonen. Ilandføring litt nord for «Prestekoneholet» vurderes å være det best egnede
stedet. Uansett kreves ingen vesentlige inngrep og/eller installasjoner i forbindelse med landtak.
DC trasé (trasé for likestrømskabel)
På grunn av kort avstand fra landtak til omformerstasjonen, vil sjøkabelen føres videre på land i grøft
uten å skjøte over til jordkabel. Grøfter kan etableres uten behov for mikroboring eller sprenging.
Traseen vil måtte krysse under den private vegen som går nordover fra krysset på FV103 over broen
over Simadalselva og til de øvrige virksomhetene i området.
Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist i figur 2.5. Området er relativt flatt med god
fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall, kontrollbygg,
transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil være reaktor/
ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca. 25 m.
Situasjonsplanen viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol omformer hvor
de to polene er plassert i samme bygg.
En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste naboene er
henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et utskipningsanlegg for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.
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Figur 2.5. Situasjonsplan for omformerstasjon i Sima.

AC tr asé (tr asé for vekselstr ømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m. Mellom
omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale myndigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon og
Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentr alnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen Sima
ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne kombinasjonen
gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse av koblingsstasjonens
bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt 2 daa.
15
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Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og tiltaket
utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst og
veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.
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3

MATERIAL OG METODE

3.1

Krav i utredningsprogrammet

Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av NVE 26.09.11. For utredningstemaet
fiskeri og havbruk skal konsekvensutredningen belyse følgende:
”Fiske- og havbruksinteresser i planområdet og hvilken innvirkning tiltaket eventuelt kan ha for disse,
skal beskrives. Viktige fiskeriaktiviteter og gyteområder for fisk og skalldyr langs de aktuelle traseene
skal inngå i vurderingen, herunder de forskjellige sesonger som kan ha betydning.
Skipsleier, oppslagsplasser og ankringsområder skal beskrives. Kabelens eventuelle virkninger for
ferdsel på sjøen skal vurderes. Metode for legging av kabelen skal beskrives. Hvordan kabelleggingen
best mulig kan gjennomføres for å unngå konflikt med trålfiske, annet fiske og oppankringsplasser skal
vurderes.”
Fremgangsmåte:
Eksisterende dokumentasjon og informasjon skal gjennomgås og eventuelt suppleres. Lokale og
regionale fiskeri- og havbruksmyndigheter skal kontaktes for innsamling av opplysninger om dagens
aktivitet og eventuell fremtidig aktivitet. Kystverket kontaktes for å innhente informasjon om skipsleder
mv. Fiskerlaget Vest kontaktes ved planlegging av leggefasen for kabelen. Havforskningsinstituttet kan
kontaktes for å innhente eventuell informasjon om bruskfisk og sjøpattedyr.”
I brev datert 09.07.12 har NVE vedtatt enkelte suppleringer av utredningsprogrammet. Når det gjelder
temaet fiskeri og havbruk er det i den anledning spesifisert at NorthConnect skal supplere utredningene
med virkninger for oppdrettsnæringen i Hardangerfjorden.
3.2

Metode

Konsekvensutredningen har i stor grad fulgt metodebeskrivelsen om ikke-prissatte konsekvenser gitt i
Statens vegvesens veileder om konsekvensanalyser, Håndbok v712 (2014).
Utredningen baserer seg på at konsekvensen for et objekt/tema er en syntese mellom objektets verdi og
det omfanget inngrepet har på objektet/temaet.
Verdi
Verdien til naturressurser som fiske og havbruk kan fastsettes på bakgrunn av ulike kriterier. Disse
kriteriene baserer seg både på generelle faglige vurderinger av forekomst, mulighet for utnyttelse,
arealforhold etc. Kriteriene som er brukt i denne vurderingen er i hentet fra Statens vegvesen håndbok
v712 (2014) og vist tabell 3.1. Verdivurdering for hvert tema angis på en glidende skala fra liten til stor
verdi.
Tabell 3.1. Verdisetting av områder med fiske/havbruk (Statens vegvesen 2014)
Type område
Liten verdi
Middels verdi
Lavproduktive fangst- eller
- Middels produktive
Områder for
tareområder
fangst- eller tareområder
fiske/havbruk
- Viktige gyte-/
Oppvekstområder
Vannressurser som er egnet
Vannressurser som er
Områder med
til fiske eller fiskeoppdrett
meget godt egnet til fiske
kystvann
eller fiskeoppdrett

17

Stor verdi
- Store høyproduktive
fangst- eller tareområder
- Svært viktige gyte-/
oppvekstområder
Vannressurser som er
nasjonalt viktige for fiske
eller fiskeoppdrett
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Omfang
Begrepet omfang er brukt som en skjønnsmessig vurdering av hvordan og i hvor stor grad tiltaket virker
inn på det temaet og de interessene som blir berørt. Ved vurdering av omfang er det ikke tatt hensyn til
verdien av temaet. Tiltakets omfang defineres etter en 5-delt skala fra stort negativt til stort positivt.
Tabell 3.2 viser kriterier for fastsettelse av tiltaket omfang.
Tabell 3.2. Kriterier for å bedømme omfang for naturressurser (Statens vegvesen 2006, 2014)
Stort positivt
Middels
Lite/intet omfang Middels
omfang
positivt
negativt
omfang
omfang
Tiltaket vil øke
Tiltaket vil stort
Tiltaket vil
Ressursgrunn- Tiltaket vil i
stor grad øke
ressursgrunnsett ikke endre
redusere
laget og
ressursgrunnlagets omfang
ressursgrunnlagets ressursgrunnutnyttelse av
lagets omfang
og/eller kvalitet omfang og/eller
lagets omfang
dette
og/eller kvalitet
kvalitet
og/eller kvalitet
(neppe aktuelt)

Stort negativt
omfang
Tiltaket vil i
stor grad
redusere eller
ødelegge
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Konsekvens
Målet for konsekvensvurderingen er å gi vurderinger av de positive og negative virkningene av tiltaket.
Konsekvensen for et tema blir uttrykt som produkt av temaets/områdets verdi og i hvor stort omfang
tiltaket vil berøre temaet/området.
Konsekvensen for et miljø/område
framkommer ved å sammenholde miljøet/
områdets verdi og omfanget. Figur 3.1 viser
en matrise som angir konsekvensen ut fra
gitt verdi og omfang. Som det framgår av
figuren, angis konsekvensen på en ni-delt
skala fra meget stor positiv konsekvens til
meget stor negativ konsekvens. Midt på
figuren er en strek som angir intet omfang
og ubetydelig/ingen konsekvens.

Figur 3.1. Prinsippet for en konsekvensmatrise
(Statens vegvesen 2014)
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Tiltakets konsekvens er vurdert i forhold til det så kalte null-alternativet, dvs. forventet utvikling
dersom tiltaket ikke gjennomføres.
3.3

Avgrensing av influensområdet

For å avgrense det geografiske området omfattet av konsekvensutredningen, må en fastsette grenser for
tiltakets influensområde. Influensområdet vil variere avhengig av hvilket tema som belyses.
For fiskeri, havbruk og annen ferdsel på sjøen er influensområdet avgrenset til aktuelle kabelkorridorer,
dvs. hele bredden i de aktuelle fjordene. I Nordsjøen, hvor det foreløpig ikke foreligger detaljerte
kabletraseer, har en valgt å fokusere på å belyse områder med spesielt stort konfliktpotensial slik at en i
den videre planleggingen kan ta hensyn til disse.
Utredningen tar er begrenset til den norske delen av Nordsjøen.
3.4

Datagrunnlag og materiale

Statusbeskrivelsen er basert på en rekke skriftlige og muntlige kilder. Tabell 3.3 gir en oversikt over de
viktigste.
Tabell 3.3. Kilder til innhenting av datagrunnlag
Kilde
KILDER PÅ INTERNETT
Fiskeridirektoratets karttjeneste
(www.fiskeridir.no)
Mareano (www.mareano.no)
MUNTLIG KILDER
Fiskarlaget Vest
SKRIFTLIGE KILDER
Oppdatering av regional konsekvensutredning for
petroleumsvirksomheten i Nordsjøen (OLF
2006) med tilhørende fagrapporter

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og
Skagerrak, med tilhørende rapporter

Type informasjon/rapport
Fiskeridata (fiskeplasser, låssettingsplasser, oppvekst- og
beiteområder, gyteplasser)
Havbruk og akvakultur
Farleder og ankringsplasser
Fisk Nordsjøen - utbredelse/arealbruk
Sårbare områder (korallrev m.m)
Havbruk og fiske
Informasjon om fiskeri i influensområdet (via lokale
fiskerlag)
Beskrivelse av skipstrafikken i Nordsjøen (Aamodt &
Eriksen 2007)
Beskrivelse av oppdrettsnæringen (Birkely & Palerud 2006)
Fiskerinæringen og konsekvenser av
petroleumsvirksomheten (Birkely m.fl. 2006)
Status for havert (IRIS 2006)
Miljø og naturressursbeskrivelse for Nordsjøen (Huse m.fl.
2006)
Beskrivelse av miljøtilstanden offshore, økosystem og
naturressurser i kystsonen samt sjøfugl (Ledje m.fl. 2006)
Sårbarhet for særlig verdifulle områder (Ottersen m.fl. 2011)
Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser (Faggruppen for
Nordsjøen og Skagerrak 2012)
Interessekonflikter og samordningsbehov (Drabløs Eriksen
m.fl. 2012)
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4

STATUS OG VERDI

Da utredningen er begrenset til den norske delen av Nordsjøen, er ikke ressurser på brittisk side omtalt.
4.1

Fiskeressurser og fiskeri i Nordsjøen

I forbindelse med det pågående arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
er det sammenstilt en rekke rapporter over kunnskapsgrunn etc. Den nedenstående teksten refererer i all
hovedsak til disse rapportene.
4.1.1

Viktigste kommersielle arter

Pelagiske bestander
Nordsjøsild og norsk vårgytende sild
Biologi og bestandstilstand: Nordsjøsild består av både vår- og høstgytende grupper. Nordsjøfisket til
havs foregår på høstgytende fisk, som også er den antallsmessig dominerende gruppen. Vårgyterne
finnes hovedsakelig som små adskilte kystgrupper (Ottersen m.fl. 2010a).
Sild gyter på bunnen, og er avhengig av et grovt bunnsubstrat – fra grus til stein. De strenge kravene til
bunnsubstrat gjør at gytingen skjer i små adskilte, kystnære områder. De viktigste gyteområdene for den
høstgytende bestanden finnes i de nordvestlige delene av Nordsjøen (langs den brittiske kysten). I
Nordsjøen gyter norsk vårgytende sild på avgrensende gytefelt nær kysten fra Karmøy til Lista (fig.
4.1). De befruktede eggene synker til bunnen, og kleber seg fast i bunnsubstrat og tare (Ottersen m.fl.
2010a).
De siste årene har en observert svikt i rekrutteringen av nordsjøsild. Et stort antall larver klekkes, men
bare en liten andel vokser opp. Manglende næringstilgang for larvene synes å være en vesentlig faktor.
Det er først og fremst små krepsdyr (kopepoder og krill) som er viktig føde. Det er observert endringer i
sammensetningen av både plante og dyreplankton i Nordsjøen over lengre tid (Ottersen m.fl. 2010a).

Figur 4.1. Utbredelse og gyteområdet for Nordsjøsild (til venstre) og gyteområder for norsk vårgytende sild til
høyre (Ottersen m.fl. 2010a)
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Fiskeri: Sild i Nordsjøen blir fisket i et direktefiske med ringnotfartøy eller trålere, og som bifangst til
industritrålfisket (Ottesen m.fl. 2010a). Totalkvoten i 2012 ble satt til 405 000 tonn, med 117 500 tonn
til norske fartøyer (www.imr.no).
Brisling
Biologi og bestandstilstand: Brisling er en planktonspisende pelagisk stimfisk. Hovedtyngden av
brislingbestanden finnes i sentrale og sørøstlige deler av Nordsjøen. Grenseområdet mellom Skagerrak
og Kattegat er antatt å være det viktigste gyteområdet i våre farvann. I Nordsjøen synes gytingen å
foregå mer eller mindre gjennom hele året. Eggene flyter fritt i vannet til de klekkes. Etter gyting blir
egg og larver transportert av havstrømmer til oppvekst- og beiteområdene. Driftsmønsteret fra
gyteområder i Nordsjøen og Skagerrak-Kattegat varierer fra år til år og dette påvirker tilførselen av
larver til kyst- og fjordområdene. Når larvene er 2-4 cm søker de sammen og begynner å gå i stim
(www.imr.no). Grunnlaget for å si noe om status for brislingbestanden i Nordsjøen er utilstrekkelig,
men en relativ trend indikerer at bestanden har vært på gjennomsnittlig nivå de siste 10 årene (Ottersen
m.fl. 2010a).
Fiskeri: Det norske fisket i Nordsjøen er et direktefiske med ringnotfartøy. Fangsten her går
utelukkende til produksjon av fiskemel/-olje. Siden toppårene på midten av 70-tallet med topplandinger
på 640 000 tonn har fangstene gått kraftig ned, og de siste årene har totalfangstene ligget under 18 000
tonn. De norske fangstene har utgjort mindre enn 1 000 tonn av dette (Ottersen m.fl. 2010a). Det
foreligger ikke bestandsestimat for brislingbestandene i fjordene. Etter noen år med små fangster viser
landingsdataene økning de fire siste årene (www.imr.no).
Makrell
Biologi og bestandsstatus: Makrell er en pelagisk stimfisk som kan vandre over store områder. Fra
slutten av 80-tallet har det vært en forskyvning av hovedgyteområdet for Nordsjømakrell, fra den
sentrale delen av Nordsjøen mot den vestlige (fig. 4.2). Makrellen gyter i overflaten, og eggene (som
har stor oppdrift) flyter helt i overflatelaget. Etter gytingen vandrer makrellen inn i Norskehavet for å
beite, men returnerer etter hvert til Nordsjøen. Hovedbestanden sank til et lavmål i 2003, men
klassifiseres nå til å være god. Beskatningen er imidlertid for høy, og mye tyder på at det årlige uttaket
er minst det dobbelte av hva fangststatistikken viser (Ottersen m.fl. 2010a).
Fiskeri: Etter 1970 har det norske fisket etter makrell stort sett foregått i den nordlige delen av
Nordsjøen (90%). Det norske fisket er først og fremst et snurpefiske, i tillegg tas en del med trål og
dorg. Tidligere gikk nesten hele den norske fangsten til mel/olje, men i dag går stort sett all fisk til
konsum (Ottersen m.fl. 2010a). Selv om det ikke foreligger en felles kyststatsavtale for makrell, har
Norge og EU inngått en bilateral avtale for 2012. Denne avtalen gir en kvote på 181 085 tonn til Norge
for 2012 (www.imr.no).
Taggmakrell (hestmakrell)
Biologi og bestandsstatus: Også taggmakrell er en pelagisk stimfisk som kan vandre over store
områder. Nordsjøbestanden gyter i den sørøstlige delen av Nordsjøen (utenfor norsk sektor, se fig. 4.2).
Det er uklart om registreringer av yngel i Vestlandsfjordene skyldes lokal gyting eller innvandring fra
havet. I likhet med makrellen er taggmakrell en overflategyter med egg med sterk oppdrift. Bestanden
anses å være i god forfatning, og fangsten er nå på et akseptabelt nivå (Ottersen m.fl. 2010a).
Fiskeri: Det norske fiske foregår med snurpenot. I begynnelsen gikk fangstene til mel/olje, men de siste
årene har nesten hele fangsten blitt eksportert som konsumvare. Fangstene i Nordsjøen har de siste ti
årene ligget på 23-48 000 tonn (Ottersen m.fl. 2010a).
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Figur 4.2. Utbredelses- og gyteområder for makrell (t.v.) og taggmakrell (t.h). Innenfor det store gyteområdet for
makrell i Nordsjøen finnes flere mindre, spesielt viktige områder. Kilde: Havforskningsinstituttet (www.imr.no)

Sei
Biologi og bestandsstatus: Sei er i hovedsak knyttet til bunnen, men stimene kan strekke seg langt opp i
vannmassene. Nordsjøseien gyter på 150-200 m dyp fra vest av Shetland, Tampen og til Vikingbanken
(fig. 4.3). Larvene driver først sørover langs vestkanten av Norskerenna, men blir så ført tvert over
kyststrømmen inn mot vestlandskysten. Hovedutbredelsen av seiyngel er på Vestlandet. Den første
tiden lever seien i fjøre, men trekker etter hvert ut på dypere vann. I 2010 ble bestanden ansett å være i
god forfatning og bærekraftig høstet (Ottersen m.fl. 2010a). Etter at de første beregningene fra tokter i
mai/juni 2011 ble gjort tilgjengelig ble det imidlertid konstatert at rekrutteringen i 2006, 2008 og 2009
er blant de laveste som noensinne er observert (www.imr.no). Fra 2011 er gytebiomassen vurdert å
være under føre-var-nivået.
Fiskeri: Sei blir hovedsakelig fisket med bunntrål. Norge er den dominerende nasjon, og kan høste 52
% av totalkvoten. Landingene fra Nordsjøen har ligget stabilt rundt 100 000 tonn fra 1989 fram til i dag.
Fra 2012 viser toktdata at fangstene må reduseres med ca. 15 % i forhold til 2011 for å tilfredsstille
forvaltningsprinsippene (www.imr.no).
Bunnfiskbestander
Torsk
Biologi og bestandsstatus: Torsken lever hovedsakelig ved bunnen, men den kan gå høyt opp i vannet
for å beite. De viktigste oppvekstområdene for Nordsjøtorsk finnes langs danskekysten og i Tyskebukta,
men også rundt Shetland finnes det vanligvis en god del yngel. Langs norskekysten er det et kompleks
av mer eller mindre lokale kysttorskpopulasjoner. Torsken i Nordsjøen er ganske stedbunden. Gyting
kan forekomme over hele Nordsjøen, men det antas at det finnes flere lokale stammer med gytefelter
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bl.a. i Den engelske kanal, ved Dogger og langs den skotske kysten. Hovedgytefeltene i Nordsjøen
framgår av figur 4.3. Eggene gytes pelagisk, for så å stige mot øvre vannlag (Birkely m.fl. 2006).
Gytebestanden hadde en kraftig nedgang fra 1971 til 2001, og har senere stabilisert seg på et nivå der
det er fare for sviktende reproduksjonsevne (Ottersen m.fl. 20120a). Fra 2010 er torsk ikke lenger ført
opp på den norske rødlisten.
Fiskeri: Torsk blir hovedsakelig tatt som bifangst i alle typer trål og snurrevad, men Norge har også et
direkte fiske med garn. På sitt høyeste var landingene over 300 000 tonn, men siden 2003 har de
gjennomsnitt vært under 30 000 tonn (Ottersen m.fl. 2010). Totalkvoten for Nordsjøen (uten Skagerrak)
er på 26 475 tonn i 2012. Norsk kvote er på 4 501 tonn (www.imr.no).

Figur 4.3. Utbredelses og gyteområde for sei (t.v) og Nordsjøtorsk (t.h). Kilde: Havforskningsinstituttet
(www.imr.no)

Hyse
Biologi og bestandsstatus: Hyse er en typisk bunnfisk og opptrer i hovedsak på kontinentalsokkelen,
ned til ca. 500 m dyp. Arten er forholdsvis stasjonær, men de 50 siste årene har utbredelsen sør i
Nordsjøen gått tilbake. Hovedgyteområdet i den norske delen av Nordsjøen ligger i den nordvestre
delen (fig. 4.4). Hysa gyter på dypt vann. Larvene lever pelagisk til de bunnslår etter noen måneder.
Oppvekstområder er kystnære områder i Moray Firth, rundt Orkneyøyene og Shetland og langs
eggakanten på ca. 200 m dyp fra Shetland til Skagerrak. Gytebestanden har variert mye. I senere år har
den gått tilbake, men er fortsatt godt over føre-var-nivået samtidig som fiskedødeligheten er godt under
(Ottersen m. fl.2010a).
Fiskeri: Landingene i 1970 var over 500 000 tonn, men de siste par årene har de bare vært ca. 30 000
tonn og kvoten er ikke blitt fisket opp. Skotske båter står for over 80 % av fangsten. Offisielle landinger
i 2011 var forventet å bli ca. 32 000 tonn, hvorav 1 120 tonn til Norge (www.imr.no). Hyse blir tatt
sammen med torsk og hvitting i alle typer redskap.
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Hvitting
Biologi og bestandsstatus: Hvitting finnes vanligvis ved bunnen ned til 200 m dyp, men beveger seg
også opp i vannmassene. Arten er utbredd i Nordsjøen og lang norskekysten, der den er vanligst nord til
Stadt (fig. 4.4). Hvittingens gyting varer i flere måneder. Yngelen lever opp i vannmassene noe lenger
enn torsk og hyse. Arten er forholdsvis stasjonær, men utbredelsen i Nordsjøen er nå mer sørlig enn
tidligere. Gytebestanden er redusert til ca. 1/3 av nivået i 1990, og rekrutteringen har vært svak siden
2002. Til tross for dette er beskatningen økende (Ottersen m.fl. 2010a).
Fiskeri: Hvitting blir fanget i trål sammen med bl.a. torsk og hyse. Landingene i Nordsjøen har vært
opp i nesten 100 000 tonn, men er n på under 20 000 tonn. Totalkvoten for 2012 er satt til 17 056 tonn i
Nordsjøen. Den norske kvoten her er på 1 706 tonn (www.imr.no).

Figur 4.4. Utbredelse og gyteområder for hyse (t.h) og hvitting (t.v.). Kilde: Havforskningsinstituttet
(www.imr.no)

Tobis
Biologi og bestandsstatus: Tobis er en samlebetegnelse for fisk i silfamilien. Havsil er den helt
dominerende arten av de 5 som finnes i Nordsjøen, og er også den art som omtales her. Havsilen er en
liten, åleformet fisk som ligger nedgravd i sedimentet det meste av året. Etter å ha tilbrakt vinteren i
dvale kommer den ut av sanden i tette stimer i mars-april for å spise seg opp på dyreplankton. Den er
kun ute av sanden på dagtid. Ved St. Hans-tider har fisken vanligvis bygd opp tilstrekkelige fettreserver
til å gå i dvale igjen. Rundt nyttår kommer kjønnsmoden havsil opp av sanden og gyter på det samme
feltet som den ligger nedgravd. Eggene legges på bunnen og fester til sanden ved hjelp av et gelatinøst
sekret. Hovedklekkingen av egg skjer i mars. Havsillarvene er pelagiske fram til omkring juni-juli, da
den bunnslår og lever videre som de voksne. Beiteperioden ut over høsten har imidlertid lenger varighet
enn den for voksen havsil, og den går ikke i vinterdvale før i oktober-november.
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Havsilen har strenge krav til kornstørrelsen i sanden den graver seg ned i, og dette gjør at den har en
utpreget flekkvis fordeling (fig. 4.5). Typisk dybdeutbredelse er 20-70 m. Det finnes også lokale
kystbestander, men disse blir ikke fisket og er lite kjent.
Etter årtusenskiftet har bestanden ligget under kritisk grense. Bruk av akustisk utstyr for å spore opp
fisken har ført til at flere tobisfelt har blitt kommersielt utarmet. I dag er fiskeområdene delt inn i
bestemte områder som åpnes og lukkes for tobisfiske etter et fastlagt system (Ottersen m.fl. 2010a).
Fiskeri: Tobisfisket har vært det største fiskeriet i Nordsjøen i de siste 30-40 årene med gjennomsnittlige landinger på omkring 800 000 tonn. Danmark og Norge dominerer fisket. I norsk sone har
nedgangen vært særdeles stor, med reduksjoner på 88–94 % i perioden 2003–2005 sammenlignet med
perioden 1994–2002 (Ottersen m.fl. 2010a).
Fangsten brukes utelukkende til fiskemel/-olje. Tobis blir fisket på dagtid når den er opp av sanden og
beiter. Fram til og med 2003 var tobisfisket åpent i perioden mars-oktober. Det meste av fisken blir
imidlertid tatt i april-juni. Etter 2003 er fisket i norsk sone begrenset fra 1. mars til 23. juni. Først i
seinere år er det satt kvoter for tobisfisket i Nordsjøen. I norsk sone er tobisfisket sterkt begrenset; det
var et lite forsøksfiske i 2006, kvotebegrensninger i 2007 og stengning i 2009. Etter en oppgang
gytebiomassen i 2010 og 2011, medfører en elendig rekruttering de to siste årene sterkt redusert
gytebiomasse i 2012. I norsk sone er den foreløpige kvoten satt til 40 000 tonn, begrenset til fastsatte
områder (www.imr.no).
Øyepål
Biologi og bestandsstatus: Øypål er en liten torskefisk som er mest tallrik i Nordsjøens nordlige deler.
Den lever i dyp på 50-250 m, der den opptrer i stimer over mudderbunn. Hovedgyteområdene ligger
mellom Skottland/Shetland og Norge, og spesielt rundt Vikingbanken (fig. 4.5). Eggene gytes pelagisk,
og pelagisk yngel av øyepål finnes spredt i omtrent de samme områdene som voksen fisk. Etter flere år
med svak rekruttering etter årtusenskiftet falt gytebestanden under kritisk grense i 2004. I de seinere år
har rekrutteringen vært noe bedre, og i 2009 ble gytebestanden igjen vurdert å ha full
reproduksjonskapasitet.
Fiskeri: Fisket foregår med småmasket trål på dypt vann langs vestre del av Norskerenna og over mot
Fladen. På 1990-tallet svingte landingene rundt et gjennomsnitt på 150 000 tonn. I de senere år har
landingen vært beskjedene som følge av dårlig rekruttering og periodevis stenging av det direkte fisket
(Ottersen m.fl. 2010a). I 2010 landet norske fiskere 61 000 tonn, det høyeste siden 1994. I 2011 var de
norske landingene kun 3 000 (www.imr.no).
Rødspette
Biologi og bestandsstatus: Rødspette er sterkt knyttet til bunnen, og finnes ned til ca. 200 m dyp.
Gytefeltene ligger i den sentrale og sørlige delen av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i
grunne kystfarvann, og trekker gradvis ut fra kysten mot dypere vann etter hvert som de vokser.
Gytebestanden har variert betydelig, men er for tiden økende og nærmer seg historisk maksimum.
Fiskeri: Rødspette fiskes med bunntrål i den sørlige og sentrale delen av Nordsjøen. Landingen har vært
opp i 150 000 tonn (Ottersen m.fl. 2010a). Totalkvoten for 2012 er satt til 84 410 tonn i Nordsjøen. Av
dette utgjør norsk kvote 5 909 tonn (www.imr.no).

25

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for fiskeri, havbruk og skipsfart

Figur 4.5. Utbredelse og gyteområder for tobis/havsil (t.v.) og øyepål (t.h). Blant gyteområdene for tobis/havsil er
det mindre, spesielt viktige gyteområder. Det er også et område lenger nord på Vikingbanken som ikke har
kommet med på kartet (Ottersen m.fl. 2010a).

Kommersielt viktige krepsdyr
Dypvannsreke (reke)
Biologi og bestandsstatus: Reke er lever på leire- eller mudderholdig bunn, helst på større vanndyp enn
100 m (men den kan også forekomme så grunt som 15-20 m). I Nordsjøen regner man med tre
rekebestander: Fladengrunn, Farndypet og Norskerenna/Skagerrakbestanden. Reka er såkalt protandisk
hermafroditt, noe som betyr at den skifter kjønn fra hann til hunn ved en viss størrelse/alder. I
Norskerenna gyter reken i oktober/november. Etter gytingen bærer hunnene de befruktede eggene festet
til svømmeføttene. Eggene klekker i mars/april, og de nyklekkede larvene flyter opp til øverste
vannlagene. Her lever de i ca. 3 måneder før de bunnslår. Rekebestanden i Norskerenna/Skagerrak er i
god forfatning, og ble i 2010 vurdert å ha ligger på et stabilt nivå lenge (Ottersen m.fl. 2010a). I følge
Havforskningsinstituttets hjemmesiden (www.imr.no) har det imidlertid de tre siste årene blitt registrert
mindre landninger og lav rekruttering. For en art med så kort livstid som 3-5 år kan tre dårlige
årsklasser ha mye å si for totalbestanden.
Fiskeri: Rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak har vært kvoteregulert siden 1992. Det er i hovedsak små
trålere som fisker etter reke, og fisket har betydning for lokal sysselsetning. Norge får 55 % av den
kvoten, og i 2008 lå landingene på drøyt 9 700 tonn (Ottersen m.fl. 2010a). I 2009 var landingene på
6 364 tonn, og tendensen til mindre landinger fortsatte i 2010 (www.imr.no).
Sjøkreps
Biologi og bestandsstatus: Sjøkreps utgjør det tredje mest verdifulle fiskeriet i Nordsjøen. Arten lever
på 20-800 m dyp, på bløtbunn av sandblandet mudder eller leire hvor den graver huler som den lever i.
Hunner med rogn og unger tilbringer spesielt mye tid i hulene sine. Eggene, som hunnen bærer under
halen i 8-9 måneder, klekker om våren/forsommeren. Larvene driver fritt i sjøer i 11-60 dager før de
bunnslår. Siden midten av 90-tallet har bestandene svingt rundt et stabilt nivå.
26

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for fiskeri, havbruk og skipsfart

Fiskeri: Norske fiskere fisker små kvanta i den sentrale Nordsjøen. De norske fangstene er størst langs
Norskerenna. De norske landingene har økt fra 2006, men ligger totalt sett under 200 tonn/år. Fisket
domineres av danske skip (www.imr.no).
4.1.2

Spesielt sårbare områder og perioder

Gyteperioder
I tabell 4.1 er det gitt en sammenstilling av gyteperiodene for de fleste kommersielt viktige fiskeartene i
Nordsjøen. De fleste artenes gyteprodukter er pelagiske, og spres over store områder. I forbindelse med
legging av en sjøkabel er det framfor alt gyte- og oppvekstområder som er knyttet til bunn som er
sårbare. I denne sammenhengen er det gjelder det framfor alt sild og tobis, arter som begge har
spesifikke krav til bunnsubstrat og dermed til mer eller mindre avgrensede områder.
Tabell 4.1. Gyteperioder for kommersielt viktige fiskearter i Nordsjøen (fra ConocoPhillips m.fl. 2010)
Art
Torsk
Hyse
Sei
Makrell
Tobis
Øyepål
Hvitting
Sild (høstgytende)
Vårgytende sild
Brisling
Kysttorsk

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Registrert gyting
Gytetopp

Av tolv særlig verdifulle område i Nordsjøen og Skagerrak, er fem utpekt fordi de er livshistorisk
viktige områder for fisk. To av disse ligger innenfor eller nært opp mot influensområdet for
NorthConnect; Karmøyfeltet, som er gyteområder for norsk vårgytende sild og et område som er
gyteområde for makrell (Postmyr & Ottersen 2011). Områdene er vist i figur 4.6 og gitt en nærmere
beskrivelse nedenfor.
Karmøyfeltet
Karmøyfeltet er en kystbanke som ligger på 30-100 m dyp, og er ca. 30 km bred. Karmøyfeltet er et
retensjonsområde, dvs. si et område med lang oppholdstid som fungerer som samlingsplass for drivende
egg, larver og yngel, noe som igjen gjør det attraktivt for predatorer som sjøfugl og sjøpattedyr.
Området har gode nærings- og gyteforhold for flere fiskearter, og er gyteområde for norsk vårgytende
sild. Karmøyfeltet er også et kjent rekefelt.
Sårbarheten til norsk vårgytende sild er sterkt sesongavhengig, og arten er mest sårbar i egg- og
larvestadiet, dvs. om våren (Postmyr & Ottersen 2011).
Makrellfelt
Nordsjømakrell gyter i overflatelaget sentralt i Nordsjøen i mai-juni. Siden tidlig på 1990- tallet har
hovedgytefeltet forflyttet seg vestover, men årsaken til dette er ikke kjent. Makrellen er sårbar for
fysiske påvirkningsfaktorer (som støy) og forurensning i overflatelaget i gytetiden (Postmyr & Ottersen
2011).
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Figur 4.6. Særlig verdifulle områder i Nordsjøen (Postmyr & Ottersen 2012). Følgende områder er av spesiell
verdi for fisk: 3 = Karmøyfeltet, 6 = Siragrunnen, 11 = tobisfelt og 12 = makrellfelt

4.1.3

Fiskerivirksomhet

I beskrivelse av fiskeressurser i Nordsjøen deles området gjerne inn i fire kategorier; nordlige, sentrale,
østlige og kystsonen (Tvedt m.fl. 2011). Nedenfor følger en kort beskrivelse av de fire områdene:


Den nordlige delen utgjør det viktigste området for norsk fiskeriaktivitet i Nordsjøen. Torsk,
sei, sild, hyse og øyepål er viktige fangstarter i området. Andre arter som makrell, taggmakrell
og kolmule benytter dette som beiteområde/oppvekstområde. Historisk sett har det vært innsig
av dyreplankton fra Atlanterhavet og Norskehavet til området, med raudåte som den viktigste. I
den senere tid har det vært rapportert om lavere konsentrasjoner av dyreplankton i området.
Dette har vært forklart med økende gjennomsnittstemperatur for området (0,66 ºC i perioden
1985-2009). Det er fryktet at dette vil ha negativ innvirkning på rekruttering hos fisk.
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•
•
•
4.1.3.1

I den midtre/sentrale delen av Nordsjøen er det mindre primærproduksjon enn i nord og
generelt sett mindre fiskerikt enn lengre nord. Arter som forekommer her er ungsild, brisling,
hvitting og hyse.
I den østlige delen er dypene fra 50-100 m benyttet som oppvektsområder for sild og torsk,
tobis, og hovedhabitatet for flatfisk.
Kystsonen, mangfold av undersjøiske naturtyper med stedbunden arter eller arter som bruker
kysten til gyte-, oppvekst- og beiteområder.
Fangstvolumer og -verdier

Det foregår et utstrakt fiske fra norske og utenlandske fartøyer i Nordsjøen på kvoter som tildeles etter
forhandlinger gjennom bilaterale og multilaterale avtaler. På grunn av at fangstinnsats og driftsform vil
avhenge av fiskens vandringsmønster, tilgjengelighet, økonomiske driftsbetingelser, reguleringer, osv.
vil forholdene i fiskeriene endres fra år til år og over tid (Kroglund & Olsen 2012).
NorthConnect vil berøre fiskeregion IVa (fig. 4.7). Fangstvolumene i denne regionene i perioden 20042009 er vist i tabell 4.2. Norge er den dominerende fiskenasjonen i region IVa (Tvedt m.fl. 2011).
Tabell 4.1. Fangstvolum fisk og skalldyr/bløtdyr i fiskeregion IVa i årene 2004, 2008 og 2009 (Tvedt m.fl. 2011).
2004
2008
2009
REGION
tonn
%
tonn
%
tonn
%
IVa totalt
1 115 490
658 548
691 980
Fangst, norske båter
484 607
43
318 590
48
383 653
55

Figur 4.7. ICES områdeinndeling av Nordsjøen
(fra Tvedt m.fl. 2011)

Den totale fangstverdien av det norske fisket i Nordsjøen og Skagerrak var i underkant av 2,9 milliarder
kroner i 2009. Makrell er den enkeltart som bidrar mest, både i form av volum og fangstverdi. Deretter
følger sei og sild, men fangstverdien utgjorde i snitt for årene 2004, 2008 og 2010 bare 31 % resp. 24 %
av fangstverdien for makrell i de samme årene (Tvedt m.fl. 2011).
For å registrere fiskefangster er Nordsjøen, som andre havområder, delt inn i en rekke såkalte
hovedområder, som hver er gitt en tallkode. Hovedområdene er delt inn i mindre områder, såkalte
lokasjoner. Figur 4.8 viser total fangst på lokasjonsnivå av de tre kommersielt viktigste fiskeslagene i
Nordsjøen i 2004. De største makrellfangstene tas i den nordlige delen av Nordsjøen. Sild fiskes i de
sentrale delene, og seifangstene er størst langs vest- og sørskråningen i Norskerenna (se også fig. 4.9).
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Figur 4.8. Total fangst av makrell, nordsjøsild og sei i 2004, fordelt på lokasjoner. Grønne streker indikerer
aktuelle traseer for NorthConnect fra Samnanger/Sima til Peterhead. Figuren viser også petroleumsinstallasjoner
og avgrensningen av utredningsområdet for RKU Nordsjøen (Birkely m.fl. 2006).

De alternative trasékorridorene berører viktige fiskeområder for Nordsjøsild. De viktigste
områdene for makrellfisket ligger lenger nord. I områder der kabelen krysser Norskerenna foregår
det fiske etter sei, men dette området er også viktig for fiske etter annen torskefisk samt for
industritrålfiske etter øyepål/kolmule i år med dårlige tobis forekomster (Tvedt m.fl. 2011). De
siste årene har imidlertid fangstene av både tobis, øyepål og kolmule gått kraftig ned.
Viktigste redskap for fangst av makrell, sild og sei er not, men også trål er viktig (tab. 4.2).
Tabell 4.2. Oversikt over de viktigste fiskerier i Nordsjøen (Birkely m.fl. 2006).
Fiskear t
Viktigste fangstr edskap (viktigste nevnt først)
Sild
Not, trål
Torsk
Bunntrål, garn, snurrevad, juksa, line
Hyse
Snurrevad, bunntrål, line
Sei
Not, bunn/flyte trål, garn, juksa
Makrell
Not, flytetrål
Kolmule, øyepål og tobis
Bunntrål
Hestmakrell
Not, flytetrål
Brisling
Trål, not

4.1.3.2

Viktige fiskeområder og -perioder

Viktige områder for fiskerinæring i Nordsjøen framgår av figur 4.9.
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Figur 4.9. Viktige områder for fiskeriene i Nordsjøen og Skagerrak. Mørk farge indikerer høy aktivitet, lys farge
lavere aktivitet. Informasjonen er innhentet via satellittsporing av norske og utenlandske fiskefartøy i 2012
(Kroglund & Olsen 2012).

Figur 4.10 illustrer norsk fangst på lokasjonsnivå og konsentrasjon fiskebåter på de forskjellige
lokasjonene. (Tvedt m.fl. 2011). I hovedområde 08 (fig. 4.10) er det fangst med bunntrål og not som
dominerer.
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Figur 4.10. Illustrasjon av norsk fangst på lokasjonsnivå og konsentrasjon av fiskefartøy (som er utstyrt med
sporingssystemer, både norske og utenlandske båter) i 2010. Hovedområde tilhørende norsk sone er også oppgitt
(08, 28, 41 og 42). Videre er hovedfelt for olje- og gassproduksjon vist. Fartøyene i datagrunnlaget har en
hastighet på 1-5 knop, og fra 1. juni 2010 inkluderte dette båter med en størrelse ned til 15 m båtlengde (Tvedt
m.fl. 2011). Grønn linje indikerer alternative traseer for NorthConnect mellom Samnanger/Sima og Peterhead.

Figur 4.11 og 4.12 viser konsentrasjonene av trålere (norske og utenlandske) i Nordsjøen i de
forskjellige kvartalene i 2010. Som det framgår av figurene er Norskerenna og sildfeltene utenfor
Bømlo og Karmøy de mest frekventerte fiskeområdet.
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Figur 4.11. Konsentrasjon av norske fartøy i 1., 2., 3. og 4. kvartal i 2015. Fartøyene i datagrunnlaget har en
hastighet på 1-5 knop, og fra 1. juni 2010 inkluderte dette båter med en størrelse ned til 15 m båtlengde.
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Figur 4.12. Konsentrasjon av utenlandske fartøy i 2015. Fartøyene i datagrunnlaget har en hastighet på 1-5
knop, og fra 1. juni 2010 inkluderte dette båter med en størrelse ned til 15 m båtlengde.

4.1.4

Verdivurdering

NorthConnect vil krysse nasjonalt viktige fiskeområder i Nordsjøen. Dette gjelder fiskeområder langs
vestskråningen av Norskerenna og sentrale områder for sildefiske.
Andre områder av stor verdi, og som kan tenkes å ligge innenfor influensområdet for kabeltraseen, er
Karmøyfeltet (viktig gyte- og oppvekstområde for norsk vårgytende sild) og et makrellfelt helt vest i
norsk sone i Nordsjøen.
Influensområdet vurderes å ha stor verdi for fiskerier og fiskeressurser.

4.2
4.2.1

Fiskeressurser og fiske i kystsonen og fjordene
Generelt om fiskeressursene

De kommersielt interessante fiskeartene i de aktuelle fjordsystemene og kystområdene inkluderer sei,
torsk, brisling, sild og breiflabb. Det blir også fisket etter hyse, lange, kveite og pigghå. Reke og krabbe
er de viktigste skalldyrene. Nedenfor gis en kort omtale av de viktigste artene. All informasjon er hentet
fra Havforskningsinstituttets hjemmeside (www.imr.no).
Sei
Informasjon om sei er gitt i kap. 4.1.1.
Kysttorsk
Biologi og bestandsstatus: Kysttorsk finnes fra tarebeltet og ned mot 500 meter. Den gyter langt inne i
fjordene eller i bassenger langs kysten. Kysttorskens egg har nøytral oppdrift litt lenger ned i
vannsøylen enn hva som er tilfelle for nordøstarktisk torsk. Eggene er dermed mindre utsatt for
vinddrevet strøm. Yngelen bunnslår på grunt vann (0–20 meter). Den blir tidligere kjønnsmoden enn
nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og vandrer lite.
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Det foreligger ikke tidsserier for bestandene av torsk på Vestlandskysten, men fra dette området har det
i lang tid blitt rapportert om reduserte fangster, noe som bekreftes av den offisielle fangststatistikken.
Det gis ikke eget forvaltningsråd for kysttorsk sør for 62°N. Fiskerimyndighetene har imidlertid innført
en rekke tiltak for å regulere kystfisket i dette området. Blant annet er minstemålet økt, og gjelder nå
også for fritidsfiske. Fiskeridirektoratet har nylig hatt på høring et forslag til helhetlig forvaltningsplan
for kysttorsk sør for 62°N. Formålet er å gjenoppbygge bestandene av kysttorsk på Sør- og Vestlandet.
Ett av tiltakene som vurderes, er å innføre bevaringsområder for torsk.
Som en del av dette arbeidet er det gjennomført kartlegginger og verdivurderinger av gyte- og
oppvekstområder for torsk. Slike kartlegginger ble gjort i de aktuelle fjordområdene i 2009.
Fiskeri: I influensområdet tas noe torsk med aktive redskap (som trål, snurrevad og not), men
mesteparten tas på garn.
Brisling
Biologi og bestandsstatus: Brisling er en stimfisk som lever pelagisk og sjelden finnes dypere enn 150
m. Den foretar ofte vertikalvandringer i takt med vekslinger i dagslyset og går mot overflaten når
lysstyrken minker. Om sommeren står den høyt i sjøen, ofte nær/i overflaten.
Lite er kjent om brislingens bestandstilhørighet, rekruttering og vandringer. Den gyter i fjordene, men
det meste av produksjonen antas å komme fra rekruttering utenfra. Det er gode indikasjoner på at
brislingen som står i fjordene om høsten overvintrer og danner grunnlaget for neste års fiske.
Gyteperioden er lang og hver hunn gyter i porsjoner over en periode på 2-3 måneder. Gytingen skjer
pelagisk nær overflaten. Langs norskekysten foregår den fra februar til slutten av juli. I fjordområdene
begynner brislingen å gyte når temperaturen er kommet opp i ca. 6 °C. I fjordene på Øst- og Vestlandet
skjer dette fra januar-mars til slutten av juli, med topp i april-juni. De største eggmengdene er fordelt i
de øvre 25-30 m, om sommeren over spranglaget.
Undersøkelser i fjordene viser at brislingen stort sett holder seg i samme områdene gjennom året. Om
sommeren er vekstforhold best i de ytre områdene og brislingen, som om vinteren hovedsakelig står i de
indre fjordområdene, trekker lenger ut. Ved god vekst kan årets yngel nå en størrelse på 9,5–10 cm i
løpet av høsten, og vil komme inn i fangstene allerede i 4. kvartal.
Det foreligger ikke bestandsestimat for brislingbestandene i fjordene. Etter noen år med små fangster
viser landingsdataene økning de fire siste årene.
Fiskeri: Det norske kystfisket etter brisling vest for Lindesnes er ikke kvoteregulert. Den årlige
fangstmengden avtales i forhandlinger mellom Norges Sildesalgslag og hermetikkindustrien. Brisling
øst for Lindesnes forvaltes gjennom en kvoteavtale med EU (Skagerrakavtalen). Fra og med 2007sesongen er kystbrislingen fredet frem til 31. juli.
Det foreligger ikke bestandsestimat for brislingbestandene i fjordene. Etter noen år med små fangster
viste landingsdataene en økning i 2007–2010, men en nedgang de tre siste årene.
Fiskeri: Fisket på kyst- og fjordbrisling er et sesongfiske som hovedsakelig foregår om høsten av
kystnotfartøy (< 28 m). Brislingen fra dette fisket anvendes nesten utelukkende til konsum, som
brislingsardiner og ansjos. Industriens kvalitetskrav (størrelse og fettinnhold) avgjør når og hvor fisket
skal åpnes, og gjennomføringen av fisket i de enkelte fjordene. Fangstdata for 2011 viser at det totalt
ble landet ca. 2 300 tonn brisling. Ca. 65 % ble tatt i Sunnhordland, men ingen fangster ble registrert i
Hardangerfjorden dette året. Heller ikke i 2013 ble det registrert noen fangster i Hardangerfjorden.
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Kveite
Biologi og bestandsstatus: Kveite er den største benfisken i våre farvann. Den er stedbunden, og gyter
ofte innenfor et svært begrenset område på eller nær bunnen på bløtbunn på 300-700 m dyp. Gytetiden
er fra desember til mars. De nyklekte larvene blir stående på dypt vann i ca. 40 dager, helt til
plommesekken er brukt opp. I løpet av denne tiden blir larvene spedt i de store vannmassene i fjorden.
Larvene søker etter hvert mot de øvre lagene for å spise på raudåte. Unge kveiter lever på relativt grunt
vann langs kysten, men store kveiter forekommer ute i havet.
Kveite blir seint kjønnsmoden (7-10 år), og er derfor sårbar for beskatning. Når de er samlet på
gytefeltene kan en garnlenke på tvers av området gjøre uopprettelig skade. Det er derfor innført en
rekke begrensninger i fisket i gyteperioden.
Havforskningsinstituttets årlige kysttokt gir tydelig indikasjon på utviklingen til den yngre delen av
bestanden. Både utbredelse og antall kveiter økte frem til 2007, men de to siste årene viser resultatene
en nedgang. De kommersielle fangstene i nord har gjennomsnittlig økt med 20 % hvert år de siste ti
årene, mens fangstene i sør fortsatt er lave.
Breiflabb
Biologi og bestandsstatus: Breiflabb er en typisk bunnart, selv om den kan påtreffes høyt opp i
vannsøylen. Sannsynligvis skjer dette når den letter fra bunn for å utnytte havstrømmene i forbindelse
med nærings- og gytevandringer. Merkeforsøk har vist at breiflabben kan gjennomføre lange
vandringer. Den kan forekomme helt fra strandsonen og videre nedover i dype fjorden. I Atlanterhavet
er den vanlig helt ned til dyp på over 1000 m. Breiflabb gyter på dypt vann.
Økte fangster nord for Halten tyder på at breiflabb har fått en mer nordlig utbredelse langs
norskekysten. Dette kan være et resultat av et varmere havklima ettersom disse nordligste områdene
ligger helt i randsonen av artens naturlige utbredelse.
Fiskeri: Mesteparten av den norske fangsten (5 700 tonn i 2011) tas nord for Stadt. Fisket blir for det
meste drevet fra sjarker med stormaska garn nær kysten. Siden 1997 har fangstene økt jevnt, og er nå
mer enn tredoblede.
Pigghå
Biologi og bestandsstatus: Pigghå har en verdensomspennende utbredelse, og er en av de mest tallrike
haiartene. Pigghå danner store stimer, og hvis man først får pigghå i fangstene er det lett for at det blir i
store mengder. Hanner og hunner danner egne stimer og det gjør også store og små individer. Hunnene
føder et fåtall (7–11) levende unger og går gravide med hvert kull i to år før de igjen starter med neste
kull. Fangst av store stimer med gravide hunner gjør derfor et tilsvarende stort innhugg i den fremtidige
forekomsten av nyfødte yngel. Derfor er pigghå, i likhet med mange andre haiarter, betraktet som
spesielt sårbar for overbeskatning. Likevel er pigghå et unntak blant haiartene ved å ha vist at den kan
være i stand til å bygge seg opp igjen etter sterkt overfiske.
Kunnskapen om bestanden er mangelfull, men ifølge forsøksvise analyser har bestanden blitt gradvis
redusert de siste 40 årene, og var i 1990 kun 20 % av størrelsen like etter andre verdenskrig. De siste 20
årene har fisket avtatt betydelig, og bestanden ser ut til å ha stabilisert seg på dette relativt lave nivået.
Siden pigghå vokser sakte, blir sent kjønnsmoden og føder kun 7–11 unger hvert andre år, regner man
med at det vil ta mange år før gytebestanden kan ta seg opp igjen, selv uten noe fiske.
Fiskeri: I Norge ble forbud mot direktefiske etter pigghå innført fra og med 2007, men fram til og med
2010 ble det gjort unntak for mindre kystfartøy som fisker med konvensjonelle redskaper i indre
farvann og sjøterritorium. Fra 2011 gjelder forbudet for alle fartøygrupper. Siden pigghå ofte
forekommer i store stimer og det kan være vanskelig å unngå fangst, er det også innført et unntak fra
det generelle forbudet mot utkast ved at levedyktig pigghå er tillatt gjenutsatt. Ved fiske med
konvensjonelle redskaper er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av pigghå per uke.
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Krabbe (taskekrabbe)
Biologi og bestandsstatus: Krabbe vil ha salt sjø, men finnes likevel ofte på grunt vann. Krabben
vandrer til dypere og varmere vann (30–50 m) om vinteren. Det er observert krabbe ned til 400 m.
Hunnkrabber kan vandre lange strekninger, sannsynligvis for å finne bedre plasser for avkommet.
Paring foregår rett etter at hunnen har skiftet skall. Hunnene tar vare på spermien i over ett år og
befrukter eggene neste høst. Dermed kan hunnkrabben spise seg opp på næringsrik mat og forberede
seg på å ligge halvt nedgravd uten å spise mens eggene utvikler seg. Eldre krabber skifter skall hvert
tredje eller fjerde år, men kan likevel produsere rogn to eller tre ganger uten skallskifte. Hunnen fester
eggene under ‟halen”, og det tar åtte måneder før eggene klekkes.
Krabbelarvene flyter fritt i vannmassene i ca. to måneder. De bunnslår når de er ca. 2,5 mm store.
Krabben blir kjønnsmoden etter ca. sju år.
Det foreligger overvåkingsdata siden 2001. Til tross for høyt fangstpress, tyder de begrensede dataene
likevel på en stabil bestand og et bærekraftig høstingsnivå. Både fangstene og den gjennomsnittlige
krabbestørrelsen har ligget på et stabilt nivå siden overvåkingen startet. Det siste tiåret har krabbefisket
bredt seg nordover. Økningen i fisket skyldes sannsynligvis at nye fiskeområder tas i bruk, men kan
også komme av at krabben brer seg stadig lenger nord og at økt temperatur i havet gir bedre forhold for
krabben.
Fiskeri: Det norske fisket etter taskekrabbe økte jevnt fra midten av 1990-tallet frem til 2007 da
landingene var på mer enn 8 500 tonn. Krabbefisket foregår med teiner fra våren og ut året. Lengden på
sesongen har økt de siste årene, og flere driver helårsfiske. Mange har likevel en kortere sesong med
hovedfiske i september–oktober. Oftest er det fartøy i gruppen 10–15 meter som deltar i krabbefisket.
Krabbefisket begrenses ikke i form av kvote eller annen deltakerbegrensning, men det er fastsatt minste
mål for å sikre at krabben blir stor nok til å gyte før den fanges.

4.2.2

Viktige områder for fiskeressurser i influensområder

Det ligger ingen kjente, viktige gyteområder i Simadalsfjorden eller Eidfjorden. Kjente gyteområder
(for torsk og rognkjeks) i denne delen ligger alle i sidegreiner til hovedfjorden.
Mindre viktige og middels viktige gyteområder for torsk og rognkjeks i indre del av Hardangerfjorden
ligger også stort sett i sidegreiner til hovedfjorden eller i viker i god avstand fra kabeltraseen. I
Sildafjorden (nord for Kvinnheradsfjorden) ligger det et par gyteområde for rognkjeks (gyteperiode
mai-juni), men også disse ligger på god avstand fra trasékorridoren. Ved Rosendal ligger det
gyteområder for torsk og tobis og annen sil. Disse områdene ligger beskyttet bak en større øy.
De viktigste gyteområdene ligger på østsiden av Tysnesøya og Skorpa (fig. 4.13). Dette gjelder
regionalt viktige områder for torsk. Nordøst for Halsnøya ligger det også et middels viktig gyteområde
for torsk, men dette ligger skjermet i forhold til kabeltraseen. Videre ligger det et oppvekstområder for
torsk på rundt øyene Seløya og Ånuglo (øst for Tysnesøya), langs østsiden av Huglo og langs
nordvestsiden av Halsnøya.
Videre ut langs Bømlafjorden er det ingen gytefelt som ligger innenfor influensområdet for
kabeltraseen. Vest for Bømlo ligger det flere gytefelt for sild (fig 4.13).
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Figur 4.13. Gyte- og oppvekstområder i influensområdet for kabeltrasé fra Simadalsfjorden. Traseen er indikert
med stiplet blå strek. Gyteområder er markert med brun skravering, oppvekstområde med grønn (kilde:
Fiskeridirektoratets kartverktøy)

4.2.3

Fiskeriaktivitet

Generelt
Informasjon om fiskeriaktiviteten er hentet fra Fiskeridirektoratets kartverktøy
(www.fiskeridirektoratet.no), og er basert på opplysninger innhentet fra fiskerne i området.
Statistikk fra 2011 som viser fiskeriaktiviteten i Hordaland er vist i tabell 4.2.
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Tabell 4.2. Næringsstatistikk fiske og fangst i Hordaland 2014 (www.statistikk.ivest.no)
Område
Hordaland
Sunnhordland
Hardanger

Antall registrerte
fartøyer

Antall yrkesfiskere

444
282
7

872
461
6

Fangst etter fartøyets
hjemsted
(tonn rundvekt)
546 324
420 176
326

Statistikken sier ikke noe om hvor fisket foregår.
Fiskeriaktivitet i influensområdet
Hardangerfjorden, inkl. Simadals- og Eidfjorden, er viktige områder for brislingflåten i hele landet.
Tidligere skjedde brislingfisket i juli og august, men det er for tiden forbudt å fiske kystbrisling i
perioden 1. januar til og med 31. juli. Lenger ute fiskes framfor alt sei, makrell og reke med trål/not.
Sei- og rekefisket skjer hele året, men makrellfisket er konsentrert til perioden mai-september. Fisket
med passive redskaper er rettet mot sei (hele året), torsk (februar-april) og krabbe (juli-desember), men
det fanges også uer (hele året), hyse (februar- april), breiflabb (hele året) og pigghå (for tiden ikke
tillatt).
Nedenfor gis en beskrivelse av fisket i de enkelte delene av fjordsystemet.
Simadals-Eidfjorden og Hardangerfjorden
Fisket med aktive redskaper i denne delen av fjordsystemet består stort sett av brislingfiske med not.
Fiskefeltene er nøkkelområder for brislingfisket for den norske brislingflåten, og av stor verdi. Fisket
skjer for tiden i august, men enkelte år hvor det ikke ble registrert fangster, kan det utebli.
Fisket med passive redskaper er rettet mot torsk, og det er et stort innslag av fritidsfiske i denne delen
av fjordsystemet.
Fiskeområdene i Simadals-Eidfjorden og Hardangerfjorden er vist i figur 4.14.
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Figur 4.14. Fiskeområder i det indre influensområdet for kabel fra Sima. Grå felt = fiske med passive
redskaper, rosa felt = fiske med aktive redskaper (kilde: Fiskeridirektoratets kartverktøy). Kabeltraseen er
indikert med blå strek.

Kvinnheradfjorden og fjordområdene sør for Stord
Fisket med aktive redskaper er rettet mot sei, makrell og noe brisling. Med passive redskaper fanges sei,
torsk, krabbe og noe hyse og uer. Det viktigste fiskeområdet for både aktive og passive redskapet ligger
i sidefjorden Klosterfjorden/Halsnøy (området sørvest for Husnes i figur 4.15). Dette feltet brukes av
ca. 25 fartøyer som fisker med trål/not. Fiskefeltene på sørøstsiden av Stord (fig. 4.15) er viktige,
spesielt for fiske med passive redskaper, og her fisker inntil 30 forskjellige fartøyer.
Bømlafjorden
I Bømlafjorden er fisket med aktive redskaper rettet mot sei, makrell og reke. Med passive redskaper
fanges sei, torsk, krabbe og breiflabb. Feltene brukes av opptil 8 fartøyer.
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Figur 4.15. Fiskeområder i det ytre influensområdet for kabel fra Sima. Grå felt = fiske med passive redskaper,
rosa felt = fiske med aktive redskaper, lilla felt = fiske med begge redskapstypene (kilde: Fiskeridirektoratets
kartverktøy). Kabeltraseen er indikert med blå strek.

Låssettingsplasser
En låssettingsplass er definert som en plass nær strandlinjen hvor topografiske og hydrografiske forhold
er slik at et notsteng kan låssettes der, dvs. fisken kan oppbevares i noten/innhengningen til den er klar
for omsetning. En låssettingsplass karakteriseres av at den er godt skjermet for vær og vind, ikke har for
mye strøm og har tilstrekkelig dybde, oksygen og saltholdighet. Det er registrert et stort antall
låssettingsplasser langs Hardangerfjorden og fra Samnangerfjorden og videre ut til kysten
(www.kystdirektoratet.no).
Felles for alle lokalitetene er at de ligger beskyttet i viker langs fjordene eller øyene, og dermed vil
ligge utenfor influensområdet for kabelen/kabelleggingen.
Det er først ved landtak som kabel og kabellegging kan komme i konflikt med låssettingsplasser. På
nordsiden av Simadalsfjorden ligger det et låssettingsområdesom er noe brukt (fig. 4.16).
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Figur 4.16. Låssettingsplass (rødt område) i Simadalsfjorden.

4.2.4

Taretråling

Hele ytre kysten i influensområdet utnyttes til taretråling. Områdene er inndelt i felter hvor høstingen
rulleres slik at hvert felt kun høstes hvert 5. år. Et år i denne sammenhengen går fra 1.9-31.8.
Lokaliseringen og feltinndelingen er vist i figur 4.17.
Kabeltraseen fra Sima vil kunne berøre felt 4a, 3d, 2e og 1c. Hvilket felt som vil bli berørt vil avhenge
av når kabelen blir lagt og hvilket år.
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Figur 4.17. Taretrålingsfelter langs kysten. Kabletraseen er indikert med stiplet blå strek. (Kilde:
Fiskeridirektoratets kartverktøy).

4.2.5

Spesielt verdifulle områder og sårbare perioder

Fisker essurser
Det mest verdifulle gyteområdene for torsk ligger øst for Tysnesøya. Her er det påvist regionalt høye
eggkonsentrasjoner. Torsken gyter i februar-mars. Eggene stiger i vannsøylen, og er ikke knyttet til
bunn.
Sild som gyter på bunn er sårbar for forstyrrelser av bunnsubstratet i gyte- og larveperioden. Flere
gytefelt for sild er lokalisert langs kysten vest og nord for Bømlo. Gyteperioden er fra februar til mai.
Det finnes også mindre gyteområder for tobis og annen sil i Hardangerfjorden (i Kvinnheradsfjorden),
arter som er sårbare for forstyrrelser av bunnsubstratet. Disse lokalitetene ligger imidlertid skjermet i
forhold til den aktuelle kabeltraseen.
Figur 4.18 viser særlig verdifulle og/eller sårbare gyteområder for fisk i influensområdet for de
alternative kabeltraseene.
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Figur 4.18. Særlig verdifullt gyteområder for torsk (rød ellipse) og sårbare gyteområder for sild
(grønn ellipse) i influensområdet for kabeltraseen (blå strek) fra Sima.

Fisker i
Brislingforekomstene i indre Hardangerfjorden og Eidfjorden/Simadalsfjorden er av stor betydning for
den norske brislingfisket. De viktigste feltene framgår av figur 4.14. Fisket foregår nå fra august og
utover høsten, som dermed er den mest sårbare perioden.
Ellers er det flere fiskefelter, kanskje særlig de i Fusafjorden og de som ligger sør for Tysnesøya og
sørøst for Stord, som utnyttes av mange fartøy (både lokale og fremmede). Områdene er viktige året
rundt.
En oversikt over fiskeperiodene for de viktigste fiskeartene framgår av tabell 4.3.
Tabell 4.3. Fiskeperioder for de viktigste fiskeartene i kyst og fjordsystemene i influensområdet
Art
Sei
Torsk
Makrell
Brisling
Breiflabb
Kveite
Reke
Krabbe

Jan

Feb

M ar

Apr

M ai

Jun

Jul

Aug

Sep

*

* juli er tradisjonelt også en viktig måned, men brislingfisket er for tiden stengt t.o.m. 31.7.
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Nov

Des
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4.2.6

Verdivurdering

Indre Hardangerfjorden har nasjonalt viktige fiskefelter for brisling. Disse områdene gis stor verdi.
Øvrige deler av fjordsystemet har vannressurser som er meget godt egnet til fiske, og gis middels verdi
(ref. tab. 3.1).
4.3

Havbruk og akvakultur

Generelt
Oppdrett av matfisk av laks og aure foregår utelukkende i åpne med systemer der vannsirkulasjonen er
basert på naturlige vannbevegelser. Dype fjorder med stabil saltholdighet, god sirkulasjon, liten
isningsfare og skjerming for harde vindforhold gir gunstige forhold for oppdrett (Aas 2009).
Disse forholdene ligger godt til rette i Hordaland, som er et av de dominerende fylkene når det gjelder
sjølokaliteter for laks og aure i Norge (20 % av alle norske lokaliteter). Antall sjølokasjoner innenfor
oppdrett har totalt sett vært avtagende de siste årene. Dette skyldes i første rekke at antall
skjellokaliteter har blitt halvert i perioden 2006-2010. Tilsvarende tall for lokaliteter for laks og aure er
ca. 10 % (Tvedt 2011).
Statistikk fra 20011 for oppdrettsnæringen i Norge og Hordaland er vist i tabell 4.4.
Tabell 4.4. Statistikk for oppdrettsnæringen i Norge 2014 (laks og aure) (www.statistikk.ivest.no)
Område
Antall lokaliteter
Antall sysselsatte
Produksjon (tusen tonn)
Hele landet
1 262
6278
1 258
Vestlandet
543
2 938
454
Hordaland
234
1 371
172

Havbruk, dvs. oppdrett uten tilsats av fôr (utnyttelse av naturlig) gjelder stort sett oppdrett av blåskjell
og kamskjell i det aktuelle influensområdet.
I vurderingene av antall oppdrettslokaliteter i kap. 4.3.1 og 4.3.2 er lokaliteter som ligger skjermet (bak
større øyer og i sidefjorder) ikke inkludert.
Simadals- og Hardangerfjorden
I fjordløpet for kabletraseen ligger det drøyt 40 lakseoppdrett og et par skjelloppdrett. Det utgjør i
underkant av 20 % av oppdrettslokalitetene for laks/aure i fylket. Total produksjonskapasitet på disse
anleggene er på 102.280 tonn ved full utnyttelse. På grunn av at det er mange anlegg i Hardangerfjorden, og at dette fjordsystemet naturlig har en dårligere resipientkapasitet sammenlignet med mer
åpne sjøområdene er tillatte produksjonsmengder pr. anlegg i snitt mindre her.
Dårlig resipientkapasitet er også foranledningen til at det vil ikke bli gitt noen nye oppdrettskonsesjoner
i Hardangerfjorden. Det foreligger et forslag til ”Forskrift om endring av forskrift om løyve til
akvakultur for laks, aure og regnbogeaure (laksetildelingsforskriften)”, og her er det fastsatt særskilte
regler for Hardangerfjorden. Etter at forskriften trer i kraft kan det ikke klareres nye lokaliteter for
tillatelse til oppdrett av matfisk. Utviding eller samlokalisering av eksisterende virksomheter vil ikke bli
tillatt med mindre dette er nødvendig eller klart fordelaktig med tanke på miljøhensyn.
Figur 4.19 gir en oversikt over oppdrettsanlegg i fjordsystemene i influensområdet.
Verdivurdering
Hordaland har vannressurser som er nasjonalt viktige for fiskeoppdrett, og de aktuelle fjordområdene er
godt egnet til akvakultur og anleggene her er viktige bidragsytere til denne næringen. Områdene
vurderes å ha stor verdi for oppdrett og havbruk.
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Figur 4.19. Oversiktskart over oppdrettslokaliteter i influensområdet.
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5

VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS FOR FISKERI OG AKVAKULTUR

5.1

Problemstillinger

Etablering av likestrømkabel mellom Norge og Storbritannia innebærer arealbeslag, fysiske inngrep og
tekniske installasjoner i sjøbunnen.
Sjøkabelen skal grøftes der bunnforholdene tillater det. Dersom kabelen legges på fjell eller i områder
hvor nedgravning ikke er mulig skal den tildekkes forsvarlig. Ved legging av sjøkabel vil anleggsfasen
gi forstyrrelser for skipsfart og båtliv. Etter nedgravning eller tildekking av sjøkabelen vil denne ikke ha
noen påvirkning på skipsfart, fiske eller friluftslivet på sjøen. I driftsfasen vil det ikke være andre
begrensninger enn forbud mot oppankring og bygging eller graving over kabeltraseen. Kabelen vil bli
merket ved ilandføringspunktet, og den vil bli avmerket på sjøkart.
Støy fra anleggsarbeid (leggefartøyet), spredning av partikler ved grøfting av kabler, samt
elektromagnetisk stråling fra kabler er alle faktorer som kan ha en negativ effekt på fisk, både på
oppdrettsfisk og på naturlige fiskeforekomster.
Videre kan selve leggingen utgjøre hindringer for utøvelsen av fisket.
I det følgende gis en omtale av hvordan anleggs- og driftsfasen kan påvirke fisk og fiske, havbruk og
akvakultur samt ferdsel på sjøen. Virkningsomfang og konsekvenser for fiskeri, havbruk og ferdsel på
sjøen for anleggs- og driftsfasen er vurdert i kapittel 5.2.
5.1.1

Lyd/støy

Oppfattelsesevne og reaksjoner i forhold til lyd hos fisk
Fisk oppfatter ikke selve lyden som blir produsert, men partikkelbevegelsen. Denne bevegelsen
påvirker derfor fiskens hørsel og et annet sanseorgan, sidelinjeorganet. Sidelinjeorganet blir brukt til
orientering i nærmiljøet og er et viktig organ hos alle arter.
For selve hørselen er fisk delt inn i tre ulike kategorier; fisk uten svømmeblære, fisk med svømmeblære
og fisk med spesiell forbindelse mellom svømmeblæren og øret. I det marine miljø er det få av den siste
gruppen, så disse vil her bli utelatt. Fisk uten svømmeblære (de fleste bunnlevende arter) oppfatter lyder
under 250 Hz, mens fisker med svømmeblære (de fleste pelagiske fisker) kan oppfatte lyd under 1000
Hz. Det er generelt lave frekvenser, og da rundt 50-200 Hz med intensitet over 100 dB, som fisken
hører. Frekvenser og intensiteter over dette er ansett å være skadelig på fisk over en lenger periode
(Båmstedt m.fl. 2009).
Fisk med svømmeblære er spesielt sårbare for støy og kan bli påvirket i en radius på flere kilometers
avstand fra selve lydkilden. Dette kan få konsekvenser for viktige begivenheter som for eksempel
gyting (Dalen & Mæstad 2008). Det finnes flere dokumenterte resultater/ responser på lyd (Båmstedt
m.fl. 2009):




Forandring i adferd
Flukt
Skader på vev

Lydkilder og nivåer
Under anleggsfasen vil selve kabelleggingen bidra til støy, dette gjelder særlig støy fra leggefartøyet.
De fleste båter gir fra seg en støy mellom 10-1000 Hz.
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Plutselige lyder er mer skadelige enn lyd som oppstår gradvis. Fisken kan tilpasse seg fysiologisk til
gradvise lyder eller flykte fra områder med støy (Båmstedt m.fl. 2009). Effektene på fisk av motorlyd
fra båter er diskutert (se bl.a. Andersen & Aas 2009). Her ble effekten av motorlyd diskutert i forhold til
ferskvannsfisk, og forfatterne konkluderte med det fantes lite relevant vitenskapelig litteratur på disse
problemstillingene.
Ettersom leggingsfartøyet hele tiden vil forflytte seg antas det at de støymessige virkningene vil være av
en kortvarig og overgående karakter, og at konsekvensene for fisk er små. Problemstillingen diskuteres
derfor ikke videre i utredningen.
5.1.2

Spredning av partikler/ sedimentering

Oppvirvling av sedimenter (mudder og finkornet sand) kan oppstå under nedspyling av kabelen, ved
tildekking med grove masser og ved mikroboring. Sedimentspredning i vannlaget og dets påvirkning på
marin fauna er godt dokumentert:





Vannmassen blir mindre gjennomtrengelige for sollys, som gir nedsatt produksjon og
utbredelse av bunnlevende organismer; grønn-, brun- og rødalger.
Økt dødelighet for egg og fiskelarver ved at sedimenter fester seg til egget som faller til
bunnen, og tetter gjellene til larvene.
Lavere oksygenopptak og sikt vil kunne drive voksen fisken bort fra området.
Ved høye partikkelkonsentrasjoner vil også filtrerende dyr som for eksempel skjelldyr bli
påvirket.

Fiskens gjeller er svært følsomme overfor miljøforandringer, men en rekke undersøkelser tyder på at det
skal relativt høye konsentrasjoner til over lang tid for å klare å spore effekter av suspendert materiale på
gjellene til fisk (Hessen, 1992). Generelt gir litteraturen inntrykk av at partikler fra sprengstein sjelden
gir direkte dødelige skader på fisk, men at partikkelforurensning irriterer gjellevevet (Sørensen, 1998).
Tilsynelatende ser det ut til at partikler fra bløte bergarter og mineraler som skifer, grønnstein,
amfibolitt og kloritt er mest skadelige, mens partikler fra andre bergarter har liten eller ingen
innvirkning (Hessen, 1992). Naturlig eroderte partikler, som sand på sjøbunn, har ikke samme
skadepotensial som partikler fra sprengstein.
Unnvikelsesreaksjoner hos fisk vil kunne finne sted ved partikkelkonsentrasjoner over 3 mg/l og
skadelige effekter kan nåes over 100 mg/l (Hammar m.fl. 2008a).
Studier på småfisk ved Lillgrund vindkraftverk i Sverige konkluderte med at det var lite eller ingen
sannsynlighet for påvirkning av fisketetthet verken ved mudring, grøfting eller steinleggingsarbeid
(Hammar m.fl. 2008b).
På visse strekninger kan det være forurensede sedimenter, og arbeider i disse områdene vil kunne
medføre frigjøring av miljøgifter. Dette kan resultere i lokale miljøeffekter for marine organismer. Dette
er belyst i en egen fagrapport om utslipp, avrenning og drikkevann.
5.1.3

Elektromagnetiske forhold

For overføring av store energimengder over lange avstander i sjø, og oftest ved relativt store dyp, vil
HVDC (High Voltage Direct Current) kabler være det eneste praktiske alternativ, grunnet disse kablers
lave overføringstap. Den er også kabler av denne typen som er aktuelle ved etablering av NorthConnect.
Poléo m.fl. (2001) har sammenstilt en litteraturstudie på temaet elektromagnetiske felt og effekter på
marint liv. Her vises det til at en 1600 A HVDC kabel med en diameter på 117 mm vil produsere et
magnetfelt med en styrke på 1200µT målt 20 m fra kabelen. På en avstand på 6,4 m fra kabelen vil
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styrken på dette magnetfeltet være redusert til 50 µT, dvs. til en styrke som tilsvarer det geomagnetiske
bakgrunnsfeltet. På en avstand på 64 m vil magnetfeltet fra kabelen ha en styrke på 5 µT, en styrke som
vurderes å være helt ubetydelig.
Basert på sin litteraturstudie mener Poléo m.fl. (2001) at organismer som orienterer seg i forhold til
geomagnetiske felt ikke vil bli forstyrret av det kunstige feltet som produseres av kabelen dersom de
passerer på en avstand på 60 m eller mer. Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap antas det dessuten
at de eneste organismegrupper som kan bli forstyrret av signalene fra kabelen dersom de er nærmere
enn 60 m er bruskfisk (haier, rokker, skater, havmus) og niøye. Dette er fiskeslag som kan registrere og
respondere på magnetfelt av samme styrke som det geomagnetiske feltet. Dette betyr derimot ikke
nødvendigvis at de vil bli påført noen skade av svømme nær en elektrisk kabel. Poléo m.fl. (2001)
konkluderer med at selv om enkelte fisk skulle bli utsatt for langvarig eksponering av sterke magnetfelt
langs kabler, vil dette neppe ha noen merkbar effekt på bestandsnivå eller på det generelle marine livet.
Problemstillingen vurderes derfor ikke videre.
Forsøk som er gjort på den type kabel som er aktuell for NorthConnect viser at det magnetiske feltet
som kabelen produserer, når det går strøm igjennom den, avtar i styrke og vil være nær den
geomagnetiske bakgrunnsfeltet ved en avstand på 30 meter (Statnett, 1998), dvs. en mindre utbredelse
enn hva som er vist i eksemplet ovenfor.
5.1.4

Arealbeslag

I anleggsfasen vil legging av sjøkabler resultere i et midlertidig arealbeslag og hindring for fiske.
I områder som er viktige for fisket vil kablene legges dypere enn ellers, og vil ikke utgjøre noen
hindringer for fiske.
I Danmark er det innført forbudssoner for tråling og bruk av andre bunnredskaper innenfor
vindkraftanlegg og langs kabeltraseer. Det norske Fiskeridirektoratet er klare på at tilsvarende
bestemmelser ikke er ønskelige i Norge. Forbud mot fiskerier vil kun være aktuelt i en sone langs
sjøkabler (ved landfall).
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5.2
5.2.1

Fiskeressurser og fiskeri
Anleggsfasen

Det er forventet at kabelfartøyet vil ha en relativt god framdrift god framdrift under leggeprosessen,
men hastigheten vil være avhengig av vær- og bunnforhold. Fortrinnet til den type leggefartøy som
NorthConnect planlegger å bruke er at grøfting, kabellegging og igjenfylling av kabelgrøft skjer i
samme prosess, noe som ikke var tilfellet ved legging av NorNed-kabelen (Aas 2009). Den lange
anleggsfasen for NorNed-kabelen skapte den gang omfattende problemer for fiskeriene (Aas 2009).
Leggefartøy med hydroplog og høytrykksspyling (som nå blir valgt), gjør at en i stor grad vil unngå
forsinkelser og ulemper som kan oppstå ved koordinering av flere fartøy. I områder med så hard bunn at
nedspyling ikke lar seg gjøre eller der en krysser andre kabler og rørledninger må kabelen imidlertid
dekkes over. Dette vil medføre redusert framdrift (Aas 2009). Etter planen vil det likevel ikke være
nødvendig å holde fiskefartøy borte fra kabeltraseen over lengre perioder.
5.2.1.1

Fiskeressurser

Mange av de kommersielt viktige fiskeartene, som makrell, torsk, gyter pelagisk og gyteproduktene blir
ved hjelp av havstrømmer spredt over store områder. Disse vil dermed ikke være sårbare for
leggeaktivitetene, og evt. skader vil ikke ha noe å si på bestandsnivå.
De mest sårbare fiskeressursene er arter som gyter på avgrensede områder og hvor gyting og klekking
av egg skjer på bunn, dvs. sild og tobis.
Fjord- og kystsonen
Trasékorridoren har en klaring på over 2 km til det regionalt viktige gytefeltet for torsk som ligger sør
for Tysnesøya. Avstanden til gytefeltene for norsk vårgytende sild vest for Bømlo er ca. 1 km. Det
antas derfor at ingen av disse gytefeltene vil bli direkte påvirket i leggefasen.
Nordsjøen
To særlig verdifulle områder for fisk ligger sør for traseen gjennom Nordsjøen. Dette gjelder
Karmøyfeltet (gyteområde for norsk vårgytende sild) og et gytefelt for Nordsjømakrell. Traseen vil ikke
komme i konflikt med Karmøyfeltet, men tangerer makrellfeltet. Makrellen gyter i overflaten i maijuni, og kan da være sårbar for forstyrrelser og støy. Makrellfeltet er stort, og de pelagiske
gyteområdene er vanskelige å forutse fra år til år. Selv om det ikke forventes at gjennomfart av et
leggefartøy vil ha noen vesentlig innvirkning på gytesuksessen, bør en unngå langvarige inngrep i
gyteområdet i perioden mai-juni.
Omfang og konsekvens
NorthConnect vurderes ikke å endre vekst- eller levevilkårene for fiskeressursene (intet-lite negativt
omfang og ubetydelig konsekvens).
Avbøtende tiltak
I detaljplanleggingen bør en velge traseer som gir maksimal avstand til gytefeltene for sild vest og nord
for Bømlo. Langvarig anleggsarbeid i gytefeltet for makrell i Nordsjøen i perioden mai-juni bør unngås.
5.2.1.2

Fiskeri

Leggingen vil være til noe hinder for utøvelsen av fiske i det området hvor leggefartøyet til enhver tid
befinner seg. Konfliktnivået vurderes kanskje å være størst for fiskefelter med utstrakt bruk av passive
redskaper (garn og liner) ettersom utstyr som står i traseen kan bli påført skade og selve leggeaktiviteten
kan skremme fisk ut av området.
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Kyst- og fjordfisket
I Eidfjorden og indre Hardangerfjorden ligger en rekke viktige brislingfelt (fig. 4.14). Fisket foregår i
fremst i august måned, og i gode år kan det være mange båter i området. Ettersom fiskeperioden er
relativt begrenset vil selv en hindring på noen dager kunne være svært negativt for brislingflåten. Det
anbefales at leggingsarbeidet i dette området legges til perioder når det ikke foregår brislingfiske.
I Kvinnheradsfjorden og Bømlofjorden krysser trasékorridoren flere fiskefelt, både for passive og aktive
redskaper. Både i den videre planleggingsprosessen, og ikke minst i anleggsfasen, vil det være viktig å
etablere et samarbeid med de lokale fiskerlagene (Hardanger Fiskarlag, Kvinnherad fiskarlag, Bømlo
fiskarlag og Sør-Norges notfiskarlag) samt å sikre rask og nøyaktig informasjonsflyt før og under
anleggsarbeidet. Bruken av låssettingsområdet på nordsiden av Simadalsfjorden bør også avklares med
Sør-Norges notfiskerlag.
Vurderinger av omfang og konsekvens
Forutsatt at en unngår anleggsarbeid i Eidfjorden/Indre Hardangerfjorden når det pågår brislingfiske og
at det legges opp til samarbeid og godt informasjonsflyt til fiskerlag og fiskere vurderes ikke legging av
NorthConnect å føre til noen vesentlige endringer av ressursgrunnlagets omfang eller kvalitet.
Ulempene vil være av begrenset varighet. Virkningsomfang og konsekvens for kystfisket vurderes å
være lite negativt.
Avbøtende tiltak
I områder der det fiskes med passive redskaper vil det være en stor fordel hvis anleggsarbeidet kan
utføres i perioden juli til august.
Nordsjøen
Fisket i Nordsjøen er dominert av større fartøyer som i hovedsak fisker med aktive redskaper.
Ulempene for dette fisket vil være av begrenset varighet.
Som for kystfisket anbefales god kommunikasjon og rask og nøyaktig informasjonsflyt med
fiskerinæringen i planleggings- og anleggsfasen.
Vurdering av omfang og konsekvens
Forutsatt at det legges opp til god kommunikasjon med fiskerinæringen vurderes omfang og konsekvens
for Nordsjøfisket å være lite negativt.
5.2.2

Driftsfasen

Etter at kabelen er lagt vil alle typer skipstrafikk kunne foregå uhindret. I områder med bløt bunn vil
kabelen bli godt tildekket, og det vil være mulig å fiske med alle typer redskap (inkl. bunntrål) innen
kort tid etter at kabelen er lagt (Aas 2009).
I områder der kabelen ikke blir godt nok tildekket eller strømningsforholdene er av en slik karakter at
kabelen med tiden blir blottlagt kan en sjøkabel representere en viss fare for fastkjøring og avrivning av
aktive redskaper. En blottlagt kabel vil ha negativ virkning på alt fiske som foregår med bunntrål. Hvis
det oppstår skader på kabelen vil det vedlikeholdsarbeid som da kreves også kunne medføre ulemper for
fiskeriene (Aas 2009).
Steinfyllinger, som er aktuelt ved kryssing av andre kabler og rørledninger, vil også kunne ha negativ
innvirkning på bunntrålfisket.
For fiske med andre redskaper enn bunntrål vil det ikke være konflikter med kabelen.
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Vurdering av omfang og konsekvens
Samlet sett vurderes driftsfasen å ha lite negativt omfang og liten negativ konsekvens for
fiskerinæringen.
Avbøtende tiltak
Ved steindumping bør det velges stein-/grusstørrelser ut fra hva som er gunstig for fiskeflåten.
5.2.3

Sammenstilling av konsekvensvurderingene

Tabell 5.1 og 5.2 inneholder en sammenstilling av konsekvensvurderinger og foreslåtte avbøtende tiltak
for fiskeressurser og fiskeri
Tabell 5.1. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for fiskeressurser i anleggsfasen. Driftsfasen har
ubetydelige konsekvenser for fiskeressursene.
Omfang
Konsekvens
Avbøtende tiltak
Intet-lite negativt
Ubetydelig-liten negativ
Unngå inngrep som kan påvirke gytefelt for sild vest og sør
for Bømlo. Unngå langvarig anleggsarbeid i gytefeltet for
makrell i Nordsjøen i mai og juni.

Tabell 5.2. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for fiskerinæringen i anleggsfasen. Driftsfasen har
ubetydelige konsekvenser for fiskeressursene.
Omfang
Konsekvens
Avbøtende tiltak
Lite negativt
Liten negativ
Unngå anleggsarbeid under brislingfisket (fremst i august).
God kommunikasjon med fiskerlag og fiskere. Hvis mulig,
unngå anleggsarbeid i fiskefelter for passive redskaper i juli
og august. Ved steindumping bør det velges stein-/
grusstørrelser ut fra hva som er gunstig for fiskeflåten

5.3

Akvakultur

Nedspyling av sjøkabelen vil medføre noe oppvirvling av sedimenter. På dype områder med lite strøm,
vil dette berøre begrensede arealer. På grunne områder med mye finkornede sedimenter kan dette
medføre blakking av vannet i hele vannsøylen. Dette vil trolig i første rekke være et lokalt problem
rundt selve leggefartøyet, men strømninger kan medføre blakking over større områder.
Nedenfor gis en vurdering av konsekvenser for oppdrettsanlegg som kan komme til å ligge nærmere
enn 500 meter fra kabeltraseen. Oppdrettsanlegg som ligger lengre bort fra kabeltraseen antas i liten
grad å bli påvirket av anleggsarbeidet.
I Hardangerfjordsystemet er det kun et fåtall oppdrettsanlegg som ligger nærmere enn 500 m fra
trasékorridoren. Dette gjelder framfor alt et anlegg på sørsiden av Hissfjorden ved Kysnes/Myra (fig.
5.1). I dette området følger trasékorrideren en dypål på over 500 m, og legging av kabelen vurderes
derfor ikke å påvirke oppdrettsanleggene i dette området.
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Figur 5.1. Oppdrettsanlegg(røde prikker) i Hissfjorden (indre del av Hardangerfjorden)

Det ligger ingen anlegg ved eller nært landtaket i Sima. Skjellanleggene ligger enten på god avstand fra
kabeltraseen eller skjermet i viker og bak større øyer. Det samme gjelder de to slakteanleggene som
finnes i fjorden.
De indre delene av Hardangerfjorden er svært dype (over 800 m). I de ytre delene ligger dypet stort sett
300-600 m. Unntaket er sjøområdene sør for Tysnesøya, hvor fjorden er rundt 140 m dyp på det
dypeste. Sannsynligheten for at det skal bli noen merkbar partikkelspredning ved kabellegging i de dype
områder er liten. Ved Tysnesøya ligger nærmeste oppdrettsanlegg (et skjellanlegg) på en avstand på
800-900 meter fra dybderennen gjennom området.
Vurdering av omfang og konsekvenser
Legging av NorthConnect vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets kvalitet, og vurderes dermed å ha
intet-lite negativt omfang og ubetydelig-liten negativ konsekvens for oppdrettsnæringen i
influensområdet.
Driftsfasen vil ikke påvirke forholdene for oppdrett.
Avbøtende tiltak
Ved nærføring og/eller anleggsarbeid i grunne områder anbefales av en innhenter opplysninger om
plassering av fortøyninger til oppdrettsmerder for å sikre at ikke anleggstrafikken kommer i konflikt
med disse.
5.3.1

Sammenstilling av konsekvensvurderingen

Tabell 5.3 inneholder en sammenstilling av konsekvensvurderinger og foreslåtte avbøtende tiltak for
akvakultur.
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Tabell 5.3. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for akvakultur i anleggsfasen. Driftsfasen har ubetydelige
konsekvenser for næringen.
Omfang
Konsekvens
Avbøtende tiltak
Intet-lite negativt
Ubetydelig-liten negativ
Ta hensyn til fortøyninger for oppdrettsmerder i anleggsfasen

54

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia - konsekvenser for fiskeri, havbruk og skipsfart

6

SKIPSFART

6.1

Skipsleder i Nordsjøen

Figur 6.1 gir en detaljert oversikt over skipstrafikken i norsk økonomisk sone i Nordsjøen. Leden for
trafikk som følge kystlinjen er definert som hovedled tilsvarende Kystverkets definisjon (”hovedled –
for trafikk til og fra betydningsfulle havner, samt gjennomfart langs kysten”). Trafikken i hovedleden
varierer mellom totalt ca. 10.000 og 19.000 passeringer i begge retninger pr. år avhengig av hvor i leden
man måler. Selv om det er knyttet en viss usikkerhet til trafikktallene langs hovedleden, gir de et godt
estimat på trafikkmengde og –fordeling (Aamodt & Eriksen 2007). Det er to målepunkter langs
hovedleden i influensområdet, den ene ved sørspissen på Karmøy og den andre ved sørspissen på
Bømlo. Sammensetningen av trafikk er nokså lik for de to punktene, og viser at vanlige lastefartøy står
for 73 % av trafikken og tankskip for 12-13 % (Aamodt & Eriksen 2007).

Figur 6.1 Skipsleder for handels- og offshorefartøy i norsk sektor fra Mandal i sør
til Stadtlandet i nord (Aamodt & Eriksen 2007)
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Spredningen i skipstrafikken i Nordsjøen er generelt gitt av destinasjon, avgangshavn, regulatoriske
seilingsregimer og metrologiske - og oseanografiske forhold. Utover trafikk som følger hovedleden
langs kysten går det betydelig trafikk i retning den engelske kanal. Dette består vesentlig av vanlige
lastefartøy samt noen mindre tankskip (Aamodt & Eriksen 2007).

6.2

Skipsleder langs kysten

Nærmere kysten av Norge er det kategoriserte farleder (fig. 6.2). Hovedleden er en sjøgående
trafikkrute som er merket med innretninger for navigasjonsveiledning eller er avgrenset av topografi. I
influensområdet går hovedleden i skjermet farvann. Den følger Bømlofjorden inn, og deler seg i to
greiner. Den ene går mot Bergen via østsiden på Stord og videre gjennom Bjørnafjorden. Den andre
greinen forsetter inn Hardangerfjorden til Odda. Hurtigruta, fiskefartøy, lokal, regional og nasjonal
gods- og passasjertrafikk er noen eksempler på skip som benytter hovedleden. Det er også en betydelig
andel internasjonal godstrafikk. I cruisesesongen seiler de fleste av cruiseskipene i hovedleden på hele
eller deler av strekket (Aas 2009).

Figur 6.2. Hovedleder (røde stiplede linjer) og bileder (blå stiplede linjer) langs kysten (www.kystverket.no)

Trafikktettheten langs hoved- og biledene er vist i figur 6.3.
Ferjeleder i influensområder framkommer av figur 6.4 og 6.5. I tillegg til trafikk i farledene foregår det
en omfattende lysttrafikk fra for eksempel mindre fritidsbåter.
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Figur 6.3. Trafikktetthet i det kystnære influensområdet (blå farge= lav tetthet, gul farge= middels tetthet, rød
farge= stor tetthet). I områder markert med mørkblå farge mangler det trafikkdata (www.kystverket.no).

6.3

Ankringsplasser

En ankringsplass er et trafikkareal i sjø som er spesielt avsatt til kortvarige opphold i forbindelse med
venting på kaiplass, ved karantene og ved ugunstig vær. Ankringsplasser i influensområdet framgår av
figur 6.4 og 6.5. Simafjorden er grunn og ligger beskyttet, og hele den ytre delen av Simadalsfjorden er
definert som ankringsområde (fig. 6.4).
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Figur 6.4. Ankringsplasser (gule områder) og ferjeruter (stiplede røde streker) i ytre del
av Hardangerfjorden. Kabeltraseen er indikert med stiplet blå linje.
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Figur 6.5. Ankringsplasser (gule områder) og ferjeruter (stiplede røde streker) i indre Hardangerfjorden og
Simadalsfjorden. Kabeltraseen er indikert med stiplet blå linje.

6.4

Virkninger for ferdsel på sjøen

Om navigasjon og sikkerhet til sjøs
Ved seilas i eller i nærheten av urent farvann er radaren å betrakte som det viktigste navigasjonshjelpemidlet på skip. Svakhetene med radar er i første rekke der det er tett med øyer og samtidig stor
forskjell på høy – og lavvann (Aas 2009). Selv om det er mange øyer i farvannet mot ilandføringsstedet
ved Sima er det stort sett lange siktlinje, noe som minimerer risikoen for eventuelle kollisjoner.
Ved siden av radar er AIS (automatisk identifikasjonssystem på skip) viktig for å redusere faren for
kollisjoner. AIS er et system som er påbudt på alle skip over 300GT, samt fiskefartøy over 45m.
Systemet er basert på at alle disse skipene sender ut informasjon om sin posisjon (fra GPS) på en
dedikert VHF kanal. Andre skip vil kunne motta denne informasjon innenfor en typisk VHF rekkevidde
på ca. 25nm. Om bord i skipene vil AIS informasjon kunne presenteres både på det elektroniske kartet
og på radarskjermen (Aas 2009).
Når det gjelder sikkerhet til sjøs er det ved siden av sjøveisreglene, radar og AIS viktig å nevne
forskriften om bruk av los i norske farvann. Denne har som utgangspunkt en generell plikt til å bruke
los innenfor grunnlinjen for fartøyer over 500 bruttotonn. Losens rolle er å unngå ulykker, redusere
konsekvensen om ulykken likevel skjer, samt som myndighetenes representant om bord i fartøyet.
Ved siden av fartøy over 500 BT er fartøy over 100 BT med enkelt bunn eller fartøy over 300 BT med
dobbelt bunn lospliktige, når det fører farlig og/eller forurensende last. Under losplikten kommer også
alle fartøy som fører særlig farlig og/eller forurensende last, samt atomdrevne fartøy, slep over 50
meter, og fartøy over 24 meter uten gyldig internasjonalt målebrev. Unntatt fra losplikten er
passasjerfartøy i rute, og fiskefartøy registrert i EØS-området.
Konfliktvurdering
Leggefartøyet vil i anleggsfasen ikke hindre skipstrafikken i særlig grad. I de kystnære områdene vil
skip imidlertid måtte sette ned hastigheten og vike ved passering av leggefartøyet. Ved de korte
ferjesambandet vil en også kunne regne med lenger overfartstid eller forsinkelser dersom leggefartøyet
vil påvirke flere avganger.
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Ettersom leggefartøyet kommer til å krysse hovedledene langs kysten, og dermed bevege seg inn i
områder med betydelig skipsfart, finnes det naturligvis også en liten risiko for kollisjoner. Det er
imidlertid svært sjelden at det oppstår kollisjoner mellom skip.
Leggefartøyet har begrenset manøvreringsevne og vil dermed per definisjon ha forkjørsrett, noe som
varsles til andre skip. Når det gjelder mindre fritidsbåter ansees disse å ha så god manøvreringsevne at
det er særdeles liten fare for kollisjoner.
Etter at kabelen er lagt vil alle typer skipstrafikk kunne foregå uhindret. Det vil imidlertid bli forbud
mot oppankring og bygging eller graving over kabeltraseen. Kabelen vil bli merket ved ilandføringspunktet og den vil bli avmerket på sjøkart.
I anleggsfasen vil legging av en sjøkabel komme i konflikt med ankringsområdet den ytre delen av
Simadalsfjorden. Anleggsperioden vil ha kort varighet, og det antas at en kan ta i bruk alternative
ankringsområden i nærheten ved behov. Det nærmeste alternativet ligger ved Eidfjord
Det vil være viktig å sikre tilstrekkelig overdekning av kabelen i ankringsområdet i Simadalsfjorden.
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7

SAMMENSTILLING

I dette kapitlet gis en kortfattet sammenstilling av konsekvensvurderingene.
7.1

Konsekvenser

Anleggsfasen
Fiskeressurser
Legging av NorthConnect vil ikke berøre noen viktige gyte- eller oppvekstområder for fisk i fjord- og
kystområdene.
I Nordsjøen vil traseen tangere et viktig gytefelt for makrell. Selv om det ikke forventes at gjennomfart
av et leggefartøy vil ha noen vesentlig innvirkning på gytesuksessen, bør en unngå langvarige inngrep i
gyteområdet i perioden mai-juni.
Fiskerinæringen
I anleggsfasen vil leggingen vil være til noe hinder for utøvelsen av fisket i det området hvor
leggefartøyet til enhver tid befinner seg. Da hindringen vil ha begrenset varighet, vurderes
konsekvensene for fiskerinæringen å være små negative. Dette forutsetter at en unngår anleggsarbeid i
indre del av Hardangerfjorden/Simadalsfjorden under brislingfisket (fremst i august).
Akvakultur
De fleste akvakulturanleggene i influensområdet ligger på god avstand fra kabeltraseen. Et fåtall anlegg
som ligger nærmere enn 500 m fra kabeltrasen, men her er vanndypet så stort at det vurderes som
usannsynlig at partikkelspredning fra leggingsarbeidet vil kunne nå de øvre vannmassene.
Konsekvensene for oppdrett vurderes derfor som små negative.
Skipsfart
Leggefartøyet vil ikke hindre skipstrafikken i særlig grad. I anleggsfasen vil legging av en sjøkabel
komme i konflikt med et ankringsområde i den ytre delen av Simadalsfjorden. Anleggsperioden vil ha
kort varighet, og det antas at en kan ta i bruk alternative ankringsområder i nærheten ved behov. Det
nærmeste alternativet ligger ved Eidfjord.
Konsekvensvurderingene for fiskeressurser, fiskeri og akvakultur er oppsummert i tabell 7.1.
Tabell 7.1. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for anleggsfasen. Driftsfasen har ubetydelige
konsekvenser for fiskeressurser, fiskerinæring, akvakultur og skipsfart.
Tema
Verdi
Omfang
Konsekvens
Fiskeressurser
Middels
Intet-lite negativt
Ubetydelig-liten negativ
Fiskeri
Middels-stor
Lite negativt
Liten negativ
Akvakultur
Stor
Intet-lite negativt
Ubetydelig-liten negativ
Skipsfart
Liten negativ
Ubetydelig-liten negativ

Konsekvenser uten avbøtende tiltak
Dersom det ikke er mulig å legge kabelen gjennom Simadalsfjorden utenom en periode med
brislingfiske vil dette alternativet kunne få stor negativ konsekvens for fiskerinæringen. Det forutsetter
at det faktisk foregår brislingfiske det aktuelle året.
Driftsfasen
I driftsfasen vil NorthConnect ikke være til hindring for fiske eller ferdsel, og vil ha ubetydelige
konsekvenser for fiskeressurser, fiskeri, akvakultur og skipsfart.
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7.2

Avbøtende tiltak

Fiskeressurser
Når det gjelder fiskeressurser anbefales følgende avbøtende tiltak:
-

Unngå inngrep som kan påvirke gytefelt for sild vest, nord og sør for Bømlo
Unngå langvarig anleggsarbeid i gytefeltet for makrell i Nordsjøen i perioden mai-juni.

Fiskerinæringen
For fiskerinæring vil det viktigste avbøtende tiltaket i anleggsfasen være at leggingen av kabelen skjer
raskt og at det sendes ut nøyaktige opplysninger i forkant av leggingen og underveis. Ved steindumping
bør det velges stein/grusstørrelser ut fra hva som er gunstig for fiskeriflåten.
I områder der det fiskes med passive redskaper vil det være en stor fordel hvis anleggsarbeidet kan
utføres i perioden juli til august.
Ved landtak i Sima bør en unngå anleggsarbeid under brislingfisket (fremst august).
Akvakultur
I den videre planleggingsfasen kan det være aktuelt å innhente opplysninger om plassering av
fortøyningssystemer for oppdrettsmerder slik at anleggstrafikken ikke kommer i konflikt med disse.
Skipsfart
Ved landtak i Sima vil det være viktig å sikre tilstrekkelig overdekning av kabelen i ankringsområdet i
ytre del av Simadalsfjorden.

8

FORSLAG TIL YTTERLIGERE UNDERSØKELSER OG BEHOV FOR

OVERVÅKINGSUNDERSØKELSER
Det vurderes ikke å være behov for ytterligere undersøkelser eller konkrete oppfølgende undersøkelser.
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