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1 Innledning
I forbindelse med akvakultursøknad ved lokaliteten Slønga, 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.
Som grenser for 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
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 ingen sårbare arter eller naturtyper
på dypt eller grunt vann i påvirkningsområdet for lokalitet Slønga, men kartleggingen av sårbare
marine arter og naturtyper er generelt mangelfull langs norskekysten.

3.2 Vannstrøm og topografi
Lokaliteten Slønga befinner seg på østsiden av øyen Storhelløya, i et område preget av kompleks
batymetri med flere grunner og småøyer samt undersjøiske buktninger.
Vannstrømmålingene utført i perioden juni – august 2022 viste at vannstrømmen drives av tidevannet
på alle undersøkte dyp og følger batymetrien. Størst vanntransport er på 5 og 15 meters dyp rettet
mot nord, og mot nordøst og sørvest på henholdsvis 35 og 48 meters dyp. Gjennomsnittlig vannstrøm
på 5, 15, 35 og 48 meters dyp ble målt til hhv. 11.4, 9.3, 8.3 og 7.4 cm/s; det ble registrert lite strømstille
i måleperioden på alle undersøkte dyp (Nergaard, 2022).
Hardhetskart viser en blanding av områder med en relativ hardhet på rundt 40-60 % på grunner og
buktninger, med bløtere bunn i de dypere områdene (Fredriksen, 2022). Bunnen utover i resipienten
ligner bunnen i den planlagte anleggssonen; det er bløtbunnslommer både sørvest- og sørøst for
planlagt anlegg, mens det nord og nordøst for lokaliteten er hardere bunnforhold. I det kartlagte
området er det tilnærmet ingen punkter med 0% hardhet, men heller ingen områder med 100%
hardhet; kartleggingen indikerer generelt grovt sediment i undersøkelsesområdet (Figur 1).
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Figur 1. Kartet viser hardhetsdata ved lokalitet Slønga. Relativ hardhet er gradert fra 0 % (blått) til 100 % (rødt).
Strømrosen angir målt vanntransport i m3/m 2/døgn i spredningsdypet på 35 meter. Kilde: Olex AS.

3.3 Bunntype og økologisk tilstand
B-undersøkelsen ved Slønga utført i juni 2022 viste en grovkornet sedimenttype i den planlagte
anleggssonen, med skjellsand og sand samt hardbunn med lav grabbfylling på fire av 14 stasjoner. Bundersøkelsen viste svært god tilstand i bunnmiljøet (Fredriksen, 2022). Utover i resipienten viste
prøvetakingen en grovkornet sedimenttype bestående av sand og noe grus, det var flere bomskudd og
generelt lav grabbfylling på C-undersøkelsen; lokaliteten fikk svært god økologisk tilstand basert på
bunnfauna i resipienten, og det ble også målt et høyt oksygennivå ned til bunnen ved dypeste stasjon
(Fredriksen, 2022). Resultatene fra B- og C-undersøkelsen stemmer godt overens med hardhetskartet
når man ser på kornfordeling, grabbfylling og bomskudd.

4 Vurdering
Hardhetskartet og tredimensjonalt bunnkart fra B-rapporten viser at det i området under midtre til
østlige halvdel av planlagt anleggsramme er partier med noe skrånende og hard bunn; det er også noe
bratt skrånende bunn i overgangssonen øst og sør for anlegget. Undersøkelsesområdet er relativt
grunt; habitat for svamper og koraller er mest utbredt på dypt vann, men korallarter som sjøbusk og
hvit hornkorall samt flere svamparter kan vokse fra 30m og nedover (Kutti og Husa, 2021), og det kan
derfor ikke utelukkes at det finnes habitat for disse i undersøkelsesområdet. Lokaliteten har relativt
høye gjennomsnittlige strømhastigheter i alle dyp som øker periodevis, med lite strømstille og høy
oksygenmetning i hele vannsøylen; dette underbygger at det kan finnes egnet habitat for sårbare
naturtyper og arter innenfor antatt område for påvirkning. Relativt flat sand og skjellsandbunn, som
illustreres blått i figur 1, 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 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).
Ut fra tilgjengelig informasjon vurderer vi risikoen som moderat til høy for at det finnes forekomster
av sårbar natur eller sårbare arter i påvirkningsområdet for denne lokaliteten
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