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1 Innledning 
I forbindelse med akvakultursøknad ved lokaliteten Mangvardan, har Aqua Kompetanse AS vurdert 

risiko for tilstedeværelse av sårbare naturtyper og arter på lokaliteten. Dette iht. krav fra 

Statsforvalteren i Nordland. 

2 Metode 
I denne risikovurderingen er det benyttet informasjon fra offentlige databaser som Artsdatabanken og 

Naturbasen. I tillegg er tilgjengelig informasjon fra målt vannstrøm, kartlagt bunntopografi, 

oksygennivå og økologisk tilstand ved bunn, og bunntype på lokaliteten benyttet i vurderingen. 

For avgrensning av påvirkningsområdets utstrekning har man tatt utgangspunkt i 

Havforskningsinstituttets rapporter «Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper 

på dypt vann til søknader om akvakultur i sjø» og «Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter 

og naturtyper på grunt vann (0-50 meters dyp) til søknader om akvakultur i sjø». Dette vil si området 

minst 1 kilometer fra anlegget i dominerende strømretninger. Man har også vurdert området ut til 

omtrent 250 meter fra anleggets ytterpunkt i mindre dominerende strømretninger. 

3 Resultat 

3.1 Offentlige databaser 
De offentlige databasene Artsdatabanken og Naturbasen angir at påvirkningsområdet overlapper med 

større kamskjellforekomst, basert på videoobservasjoner fra Havforskningsinstituttet.  

Figur 1: kartet viser planlagt anleggsplassering (blått rektangel) og områder med større kamskjellforekomster 

(grønne skraverte felter) 
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3.2 Vannstrøm og topografi 
Lokaliteten Mangvardan ligger på østsiden av øya Mangvardkua, like ved Risvær i Lurøy kommune. 
Området er preget av en rekke større og mindre øyer, og planlagt anleggsramme ligger over en renne 
med dyp som varierer fra 24 - 110 meter, med de grunneste områdene mot nord. 

Vannstrømmålingene utført i perioden juni – august 2022 viste at vannstrømmen drives av tidevannet, 
og følger batymetrien i området. På 5, 15 og 51 meters dyp er størst vanntransport rettet mot nord- 
nordøst, og mot sør på 84 meters dyp. Gjennomsnittlig vannstrøm på 5, 15, 51 og 84 meters dyp ble 
målt til hhv. 8,4, 5,5, 8,2 og 9,0 cm/s; Det ble registrert lite strømstille på alle undersøkte dyp 
(Nergaard, 2022). 

Hardhetskart viser områder med en relativ hardhet på rundt 60-70 % under planlagt anleggsramme. 
Den nordlige delen av anleggsrammen ligger over en renne med dyp på omtrent 70 meter, med 
skrånende bunn på begge sider, spesielt mot vest (Figur 3). Kartet angir også bløtbunn innen 
anleggssonen, spesielt i den sørlige delen, hvor kartet indikerer hardhet ned mot 10 % (Figur 2). 

Figur 2. Kartet viser hardhetsdata ved lokalitet Mangvardan. Relativ hardhet er gradert fra 0 % (blått) til 100 % 
(rødt). Strømrosen angir målt vanntransport i m 3 /m 2 /døgn i spredningsdypet på 51 meter. Kilde: Olex AS. 
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Figur 3: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart med anleggsomriss og stasjoner fra B-undersøkelsen. 

Kartdatum WGS84. Kilde: Olex. 

 

3.3 Bunntype og økologisk tilstand 

B-undersøkelsen ved Mangvarden utført i juni 2022 viste en forholdsvis grovkornet sedimenttype 

under det meste av anleggsrammen, med skjellsand, sand, grus og gjennomgående lav grabbfylling. 

Ved en av prøvestasjonene ble det også funnet mulig hydrokorall (Nordli, 2022). Utover i resipienten 

viste prøvetakingen hovedsakelig grovkornet sediment bestående av sand og skjellsand, og områder 

med grus nord for anlegget, noe som stemmer godt overens med hardhetskartet. C-undersøkelsen 

viste svært god økologisk tilstand basert på bunnfauna i resipienten, og det ble målt høyt oksygennivå 

ned til bunn ved dypeste stasjon i resipienten (Fredriksen, 2022). 

4 Vurdering 
Hardhetskart og tredimensjonalt bunnkart viser at deler av anlegget, spesielt i den nordlige delen, 

ligger over områder med stedvis bratt skrånende og hard bunn. Undersøkelsesområdet er relativt 

grunt, men i den sørlige enden av området er det dypere enn 100 meter. Habitat for svamper og 

koraller er mest utbredt på dypt vann, men arter som sjøbusk og hvit hornkorall kan vokse fra dyp på 

30 meter og nedover (Kutti og Husa, 2021). Koraller, sjøfjær og svamp er fastsittende dyr som fanger 

opp næringssalter, organiske partikler og små hoppekreps. De fleste artene trives godt i områder med 

fast bunn og sterk strøm. Lokaliteten har relativt høye gjennomsnittlige strømhastigheter og lite 

strømstille i hele vannsøylen. Kunnskap om batymetri, strømforhold og substrat i 

undersøkelsesområdet viser at det trolig finnes egnede habitat for sårbare naturtyper og arter både 

på grunt og dypt vann. Funn av det som trolig er en hydrokorall kan også tyde på at det er egnet habitat 

for koraller i påvirkningsområdet. Hydrokoraller er ikke egentlige koraller, men bidrar til å bygge opp 

korallrev (Sømne, 2021). Samtidig er det vanskelig å si om hydrokorallen har vokst der den ble funnet 

eller har blitt transportert dit med havstrømmene. 
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Både miljøundersøkelser og hardhetskart viser at det finnes området med relativt flat sand og 

skjellsandbunn. Det er habitat der man kan finne ulike arter sjøfjær og eventuelt svamp på steiner. På 

grunnere områder med sand og grus, samt moderat høy vannbevegelse kan det også forekomme 

ruglbunn, en sårbar naturtype bestående av kalkalger, som har antatt lav rehabiliteringsevne (Kutti og 

Husa, 2022). Tareskog kan forekomme fra fjæresonen og ned til 30-40 meters dyp, og er klassifisert 

som truet og/eller minkende habitat, men naturtypen har antatt høy rehabiliteringsevne (Kutti og 

Husa, 2022). Kart fra Naturbase viser at påvirkningsområdet overlapper med større 

kamskjellforekomster. Forekomster av kamskjell er ikke satt som truet på norsk liste for rødlistede 

naturtyper eller på OSPARS liste, men er vurdert som en ressursart i Norge (Kutti og Husa, 2022).  

Fysiske miljøvariabler kan ikke forutsi forekomst av sårbare arter med sikkerhet, men ut fra tilgjengelig 

informasjon vurderer vi risikoen som moderat til høy for at det kan finnes forekomster av sårbare 

naturtyper eller arter i påvirkningsområdet for denne lokaliteten. 
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