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Figur 1. Oppdrettsanlegget sett fra syd. BOARCH arkitekter a.s mars 2020. 
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1 Sammendrag 
Planen gir grunnlag for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg. Dette gir kommunen et nytt 
oppdrettsanlegg med bedre miljøforhold enn dagens åpne anlegg med mærer i sjø.  

I sundet mellom Store Kalvøya og Korten var det i 2017 gitt tillatelse til å etablere akvakulturanlegg 
for fangstbasert akvakultur av matfisk torsk for 1560 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) villfanget 
torsk. Det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget erstatter sjøanlegget. 

Det meste av nordøstre del av øya vil disponeres til oppdrettsanlegg på land. Det vil være vanninntak 
på sydøstsiden og vannutslipp på nordsiden av øya. Oppdrettsanlegget består av tre basseng for 
fisken, rørføringer under vann og tankanlegg for oppsamling av avfall.  

De tre bassengene har et areal på til sammen ca. 22.000 m2. Bassengene senkes ned (sprenges ned) 
til kote -13,5 og murene rundt bassengene får en høyde på kote +7,0. Vannspeilet vil ligge på kote 
+6,5. Lagringstanken er på ca. 30 m i diameter, ca. 700 m2. Den vil ha en høyde på inntil kote +3,5. 
Samlet utsprengt fjell vil være ca. 400.000 m3.  

Kai for fôringsflåte og tillegg for fôringsbåt er på sydøstsiden av øya.  

Planområdet ligger innen hensynssone for friluftsliv i h.h.t. kommuneplanens arealdel, men er ikke 
vist på Nordlandsdatas temakart, hvor friluftsinteresser bare gjelder østenfor Store Kalvøya. Ved 
behandling av konsesjonssøknaden for akvakulturanlegget på lokalitet Korten har friluftsliv vært 
vurdert til ikke å være skadelidende.  

Tiltaket gir 12 nye arbeidsplasser. 

Planområdet er på ca. 275 daa inkludert sjøområde, av dette er ca. 82 daa landareal. 

2 Bakgrunn 
Akvaplan-niva AS skriver i sin rapport for del-konsekvensutredning1: 

«Norsk akvakulturnæring har de siste tiårene vært gjennom en fase med rask utvikling, og er i dag en 
av Norges største næringer målt i omsetning. Denne veksten har gjort næringen til en viktig pilar for 
mange kystsamfunn, men har også medført økt bekymring for påvirkningen på det marine miljøet 
rundt de flytende sjøanleggene. Eksempler på miljøutfordringer er effekter av utslipp av 
ekskrementer (fekalier) og ukonsumert fôr, spredning av lakselus og andre sykdomsorganismer 
(patogener), samt rømming av fisk med påfølgende adferdsmessige og genetiske forstyrrelser på ville 
laksestammer. Det jobbes derfor med en rekke tiltak for å redusere og kontrollere miljøavtrykket, 
herunder ulike prinsipper for å skille oppdrettsenhetene fysisk fra omkringliggende vannmasser. 
Dette vil redusere risiko for at fisk kan rømme, samt gi mulighet for å redusere omfang av patogener i 
inntaksvann og partikler i utslippsvann. Ett av prinsippene for å redusere miljøbelastning er å øke 
andelen av matfisk/slaktefisk som produseres på land.  

Gigante Salmon AS arbeider med planer for utvikling og etablering av anlegg for oppdrett av laks på 
land, og en av de aktuelle lokalitetene for en slik etablering er Store Kalvøya i Bodø kommune. Det er 

 
1 Akvaplan-niva AS. 2020 (a):3 
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derfor gjort vurderinger med tanke på områdets verdi for artsmangfold. Det ble vurdert at 
tilgjengelig kunnskap var mangelfull, og der er derfor gjennomført befaringer for å styrke kunnskapen 
om biologisk diversitet i strandsonen og sjøfugls bruk av området.»  

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg på land, på Store 
Kalvøya, Landegode. 

Planarbeidet omfatter del av eiendommen gnr. 15 bnr. 60-3 og 60-6. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller Nye Lundbakk Holding AS, org. nr. 916 302 428, Sjøgata 21, 8006 Bodø. 

Plankonsulent er BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø: post@boarch.no og 
gisle@boarch.no 

Planområdet eies av Idar Kåre Sivertsen, Rolf Rånes, Oline Sivertsen, Hilmar O. Sivertsen, Winifred W. 
Kvig, Helge M. Pettersen, John Ivar Henriksen, Arvid H. Olsen og Liv J.S. Henriksen. 

Det er inngått leieavtale med opsjon på kjøp av Store Kalvøya mellom eierne, som utleiere, og Nye 
Lundbakk Holding AS, som leier. Leien løper fra 01.05.2019 og løper fast uten oppsigelse til 
30.04.2024. Leier kan bruke leieobjektet i forbindelse med fiskeoppdrett.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 
- 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Ingen føringer ble gitt i oppstartmøtet 22.04.2020 på rekkefølgebestemmelser eller utbyggingsavtale. 

2.5 Krav om konsekvensutredning  
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått i oppstartmøtet 22.04.2020 og 
(foreløpig) konklusjon er: 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger 

Begrunnelse fra kommunen: 

«Planen tilrettelegger for et landbasert oppdrettsanlegg. Anlegget vil medføre endringer i en 
mindre del av et område med inngrepsfri natur og aktivt friluftsliv. Inngrepet berører del av 
en enkelt øy og vil ikke medføre store endringer i naturmangfold eller dyreliv. 

Tiltaket vil ikke medføre store konsekvenser for friluftsliv eller dyreliv. Bassengene skal 
forblendes med naturstein slik at anlegget får minst mulig konsekvenser i form av negativ 
fjernvirkning. 

 Bruk av sjøområdet er i samsvar med kommuneplanens arealdel og det vektlegges at 
anlegget vil medføre vesentlig mindre utslipp enn et anlegg i sjø. 

Konklusjonen er at planen ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn. 
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Temaer som stormflo, bølgepåvirkning, landskapsvirkning, konsekvenser for friluftsliv skal 
vurderes i ROS og planbeskrivelse.  

Forskriftens § 6 b krever KU for tiltak i vedlegg I.»  

Oppstartmøtet 22.04.2020 anga at følgende tema skal utredes i planbeskrivelsen:  

 Stormflo 
 Bølgepåvirkning 
 Landskapsvirkning 
 Konsekvenser for friluftsliv  

 

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeid ble annonsert i Avisa Nordland 07.05.2020 med frist for uttalelser 12.06.2020 
Parallelt ble dette sendt offentlige myndigheter og berørte parter. 
  
Det er mottatt 14 merknader, se pkt. 9.1.  

Kommentarene behandles videre slik: 

1. NVE 
Tas til orientering. 
 

2. Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT 
Tas til orientering. 
 

3. Kystverket Nordland 
Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

4. Fiskeridirektoratet 
Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

5. Nordland Fylkes Fiskarlag 
Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

6. Direktoratet for mineralforvaltning 
Tas til orientering. 
 

7. Fylkesmannen i Nordland 
Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

8. Nordland fylkeskommune 
Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

9. Bodø kommune, kulturkontoret 
Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
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10. Bodø og Omegn Turistforening 

Tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

11. Naturvernforbundet i Salten 
Tas til orientering og punkter innarbeides i planen. 
 

12. Gunnar Ramsvik 
Tas til orientering og punkter innarbeides i planen. 
 

13. Lena Ramsvik, Turid og Robert Ramsvik, Mildred Ramsvik 
Tas til orientering og punkter innarbeides i planen. 
 

14. Tore Ramsvik, Arneborg Ramsvik, Janinike Ramsvik, Stig Otto Jensvoll og Lise Jensvoll 
Tas til orientering og punkter innarbeides i planen. 
 

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan) 

4.1 Overordnede planer   

4.1.1 Fylkeskommunale planer 
De arealpolitiske retningslinjene er en del av Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Målet for 
arealforvaltningen i Nordland er: 

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og 
befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

Relevante retningslinjer i forhold til denne detaljplanen er bl.a.: 

8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap 
k) Hensynet til lokale bestander av viltarter og innlandsfisk, samt deres leveområder, skal ivaretas i 
kommunenes arealplanlegging. 

o) Større sammenhengende villmarkspregede naturområder og sammenhengende områder fra fjord 
til fjell (INON), skal ivaretas som viktige områder for naturmangfold, friluftsliv og opplevelse. 

8.4. Næringsutvikling 
d) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, bergverk/mineraler, 
jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer. 

f) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget, herunder natur-, landskaps- og kulturverdier, for 
reiseliv.  

i) Kommunal arealplanlegging må synliggjøre og sikre reindriftas særverdiområder. 
 
8.5.  Kystsonen  
f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet/den funksjonelle 
strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og arkitektonisk 
kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel. 
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h) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og naturopplevelse. 
Viktig naturmangfold skal bevares. 
 
Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Det skal være god kvalitet på 
vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann. 
  
Nordland fylkeskommunes «Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020» er del av 
grunnlagsmaterialet. 
 

  

Figur 2. Utsnitt av kommuneplanen. Planområdet ligger innen kombinert formål NFFA5 og hensynssone H530-3. Store 
Kalvøya markert med pil. Område nordøstenfor, mørk blått felt, er regulert til fiske, betegnet VO. Landegode er regulert til 
LNFR-område. H530-3 er hensynssone friluftsliv. 

 

4.1.2 Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, vedtatt 14.06.2018  
Planområdet ligger innen kombinert formål NFFA5 og hensynssone H530-3. Planbestemmelsene 
angir:  

§ 10.5 Akvakultur (NFFA)  
Områder avsatt til akvakultur i sjødelen av planen er vist som kombinerte områder for natur, 
friluftsliv, ferdsel og akvakultur (NFFA) eller som rene akvakulturområder merket A i 
plankartet.    

Søknad om nyanlegg innenfor disse områdene eller endring av dagens konsesjon må 
gjennomgå ordinær konsesjonsbehandling. Innenfor områdene gjelder følgende 
bestemmelser:   

§ 10.5.1 Kombinerte formål (NFFA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 11)  
Disse områdene er avsatt til kombinerte formål; natur, friluftsliv, ferdsel og akvakultur.   
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Innenfor områdene skal både akvakulturanlegget og fortøyningene plasseres.   
  
Allmenn ferdsel er forbudt 20 meter fra anleggets nærmeste overflatedel, men 
anleggslokalisering må samtidig sikre at allmenn ferdsel kan skje i en 100 meters sone fra 
land 

 
[…] 

 
§ 11.1 Friluftsliv, natur, landbruk, kulturmiljø (H530/H560 og H510/H570)  
Bestemmelser til hensynssonene friluftsliv og natur samt landbruk og kulturmiljø er plassert 
inn under LNFR-områdene. Se henholdsvis §§ 9.3 og 9.4 med underpunkter. Hensynssonene 
fremkommer av juridisk bindende temakart for friluftsliv og juridisk bindende temakart for 
landbruk. 
 

§ 9.3 omtaler spredt fritidsbebyggelse. Dette er ikke aktuelt her. 

§ 9.4.1 Hovedregel innenfor sonen  
Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø tillates ikke spredt 
bolig-, ervervs- eller frititidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål, 
med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring. 

 

4.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
RPR samordnet areal- og transportplanlegging 
Målet med retningslinjene er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn 
og bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må 
vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god 
tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging  
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging av bl.a. ny arealbruk i støysoner rundt 
eksisterende og ny virksomhet. 

Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer 
Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med planarbeidet er listet opp 
nedenfor:  

 Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011 – 2020 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
 Naturmangfoldloven (2012) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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4.3 Gjeldende reguleringsplaner 
Tilgrensende og gjeldende reguleringsplaner 

Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner.  

Tilgrensende område østenfor, Landegode, er regulert til LNFR-område i kommuneplanens arealdel, 
se figur over. Område nordøstenfor er i kommuneplanens arealdel betegnet VO og regulert til fiske.  

 

4.4 Temaplaner 
Kommuneplanens temaplan TK1 Friluftsliv berører planområdet som hensynssone H530-3, se figur 
over. Dette er beskrevet ovenfor under pkt. 4.1.2 Kommuneplanens arealdel.  
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på nordvestsiden av Landegode og omfatter Store Kalvøya med tilstøtende 
sjøområde. Store Kalvøya ligger nedenfor Landegodekjerringa, utenfor Lebergholmen og Korten, 
innenfor Litle Kalvøya i N og Søholmen i SV. 

 

Figur 3. Store Kalvøya ligger nedenfor Landegodekjerringa, utenfor Lebergholmen og Korten, innenfor Litle Kalvøya i N og 
Søholmen i SV. 

 

Figur 4. Planavgrensning. Planområdet angitt med svart strek. 
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 Avgrensning og størrelse på planområdet 

Planavgrensningen er avklart med Bodø kommune etter oppstartmøte 22.04.2020. 

Planområdet er lagt omtrent midtveis i sundene mot tilstøtende land og øyer. 

Planområdet er på ca. 275 daa inkludert sjøområde, av dette 82 daa landareal. 

 
 
Figur 5. Store Kalvøya sett fra sydvest. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 

 

Figur 6. Store Kalvøya sett fra sydvest. Sundet og Korten til høyre i bildet. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 
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Figur 7. Store Kalvøya sett fra syd med det lavere partiet i midten. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 

 

Figur 8. Store Kalvøya sett fra nord med Lille Kalvøya til høyre. Landegode i bakgrunnen. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 
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Figur 9. Store Kalvøya sett fra nordvest med Korten til venstre. Lille Kalvøya helt til høyre i bildet. Foto Gisle Jakhelln juni 
2020. 

 

Figur 10. Store Kalvøya sett fra Korten, mot vest. Lille Kalvøya bak, til høyre. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 
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Figur 11. Store Kalvøya sett mot sydvestre del. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 

 

Figur 12. Nordre del av Store Kalvøya sett mot syd, med sundet mot Landegode. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 
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Figur 13. Platået på nordøstre del av Store Kalvøya sett mot sydvest. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 

 

Figur 14. Nordøstre del av Store Kalvøya, fra øst. Foto Gisle Jakhelln juni 2020 
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Figur 15. Detalj av berget, nordøstre del av Store Kalvøya. Gneisgranitt, cfr. pkt. 5.6.5 nedenfor. Foto Gisle Jakhelln juni 
2020. 

 
 
Figur 16. Korten med Sør-Kortvika til høyre, sett fra syd. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 
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Figur 17. Korten sett fra Sør-Kortvika, fra sydvest. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Øya er del av utmarken til b.nr. 60-3 og 60-6. Her har vært beite for sau, men ikke annen type bruk. 
Her er ingen bebyggelse. 

5.3 Stedets karakter 
• Struktur og estetikk  

Store Kalvøya er relativt lav og flat har høyeste punkter på kote +15,9 for vestre del og +13,6 på østre 
del. Dette er tilsvarende som naboøyene utenfor. På østsiden dominerer Landegode med sine store 
høyder og fjellmassiv. Nærmest Store Kalvøya er den markante fjellknausen Korten med 26 moh. og 
Landegodekjerringa på 479 moh. 

Planområdets synlighet er ikke stor fra sjøen. Den vestre delen av Store Kalvøya skjuler i stor grad 
anlegget som ligger på den østre delen.  

5.4 Landskap  
• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima 

Området Fenes-Landegode er «kystslettelandskap og kystlandskap med kystlinje (på fastlandet eller 
med store øyer)» som småkupert ås- og fjellandskap. (NIN).  

Som beskrevet over er Store Kalvøya lav med høyeste punkter på kote +15,9 for vestre del og +13,6 
på østre del.. Øya er delt i to med et lavt parti på anslagsvis 2 moh.  

Øyas overflate er i hovedsak bart fjell og lavt markdekke med lyng- og myrpartier. Det er bare små 
myrtjern, ellers ikke noe vann på øya.  
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Her er gode solforhold. Store Kalvøya er utsatt for alle vinder, også fallvinder fra øst. Her er ikke 
volumskapende vegetasjon. 

• Estetisk og kulturell verdi 

Planområdet markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier ut over naturens 
generelle estetikk. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
omsøkte området. De har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 

Universitetet i Tromsø skriver 14.05.2020 at tiltaket blir såpass begrenset i omfang at de vurderer 
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten og har derfor ingen 
merknader til planforslaget. 

Nordland fylkeskommune skriver 24.06.2020 i kommentar til oppstartmeldingen: «Så langt vi kjenner 
til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger.» 

 

Figur 18. Det er ingen registrerte kulturminner i nærheten av Store Kalvøya. Planområdet angitt med svart sirkel. 
Kulturminner markert. Fra Nordlandsatlas. 
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Figur 19. Landskapsområde (NIN) med stor verdi (4). Store Kalvøya markert med sort sirkel. Fra Nordlandsatlas.  

 

Figur 20. Naturtyper: Grønt – Tareskog med kun stortare, verdi B (regional verdi). Rødt: Skjellsand, verdi A (nasjonal verdi). 
Store Kalvøya markert med svart ellipse. Fra Nordlandsatlas.  
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5.6 Naturverdier  

5.6.1 Naturmangfold 
I kartlaget i Nordlandsatlas er området i rapporten «Landskapstyper i Nordland - Verdisetting» 
kategorisert (s. 176). Her angis at Store Kalvøya inngår i landskapstypen KS GTG-02 Kystslettas 
skjærgårdslandskap med urørt preg, som er verdsatt til stor verdi (verdi 4). 

«Skjærgårdslandskapet består av ytre grupper av øyer og holmer. Hele kysten er i større og 
mindre grad kulturlandskapspreget, men de små øyene her har lite bebyggelse og jordbruk 
fremstår som sterkt naturpreget. Landskapstypen ligger utilgjengelig til og er lite påvirket av 
hogst, beite, oppdrettsanlegg, veger eller kraftgater.»  

Store Kalvøya er mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep. (INON kategori 2). Se pkt. 
5.9.1 nedenfor. 

Nordøst for Landegode ligger Karlsøyvær naturreservat, ca. 17 km fra Store Kalvøya. Karsløyvær er 
fredet for å ivareta et verdifullt kystområde med tilknyttet plante- og dyreliv. Området har stor verdi 
ut fra botaniske forekomster og som hekkeområde for sjøfugl og andre arter våtmarksfugl.  

Sydvest for Landegode ligger Bliksvær naturreservat med dyrelivsfredning og verneplan for sjøfugl, 
ca. 16 km fra Store Kalvøya.  

Det vises også til pkt. 7.1.4 Verneområder. 

 

Figur 21. Registrerte viktige områder. Fra www://kart.naturbase.no. Bliksvær og Karløyvær er naturreservater for 
dyrelivsfredning. Karlsøyvær er foreslått utvidet til fiolett strek. Planområdet markert med pil.  
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Figur 22. INON-status for området Landegode - Helligvær. Nordøstlige del av Lyngvær er i dag >= 5 km fra inngrep, resten av 
Lyngvær og Skrælingen er 3-5 km fra inngrep, mens Store Kalvøya og Juvika er 1-3 km fra inngrep. Ved etablering av anlegg 
på Store Kalvøya vil området innenfor 1 km-sirkelen (Nattmålsskjæret – Småholman - Kalvøyan – Korten)miste sin 
lysegrønne farge (1-3 km fra inngrep). Mellomgrønne (3-5) og mørkegrønne (>5 km) områder vil ikke få endret status. 
Kartgrunnlag: Naturbase.no. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):29. 

INON-status 

Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger én kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske 
inngrep. Inngrepsfri områder har en spesiell verdi for å ivareta bl.a. artsmangfold, økosystemer og 
friluftsliv, og for å videreføre et representativt utvalg av norsk natur. Fra Miljødirektoratet fremheves 
det at det skal vises aktsomhet dersom store, sammenhengende naturområder står i fare for å bli 
splittet opp. Områdene er delt inn i følgende tre kategorier:  

 Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep.  
 Inngrepsfri sone 1: Områder som ligger mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 
 Inngrepsfri sone 2: Områder som ligger mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

Akvaplan-niva skriver i sin rapport (2020 (a):29): 

«Sannsynligvis vil det planlagte anlegget ansees som et tyngre teknisk inngrep, og det vil dermed 
påvirke statusen til området. Effekten vil være at området Nattmålsskjæret – Småholman - Kalvøyan 
– Korten vil miste sin status som inngrepsfri sone 2 (Figur over). De villmarkspregede områdene eller 
områder kategorisert som inngrepsfri sone 1 i regionen vil ikke få endret status som følge av tiltaket.  

Ettersom det er en mindre del av et sone 2 - område som får endret status, og dette ikke innebærer 
oppsplittting av et større område, ansees ikke endringen som en vesentlig reduksjon av inngrepsfri 
naturområder i Norge.» 
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Konklusjon 

«Arealet for det planlagte anlegget ligger i ytterkant av et område med INON-status 
Inngrepsfri sone 2, som er det laveste INON-nivået. Ettersom det er en mindre del av et sone 
2-område som får endret status, og dette ikke innebærer oppsplitting av et større område, 
ansees ikke endringen som en vesentlig reduksjon av inngrepsfri naturområder i Norge.» 
(Akvaplan-nina 2020 (a):3) 

 

5.6.2 Sjøfugl 
Sjøfugl på Store Kalvøya 

Akvaplan-niva AS har gjennomført undersøkelser 02.06, 23.06. og 20.08.2020. På dette grunnlaget er 
det utarbeidet rapport for konsekvensutredning når det gjelder sjøfugl og strandsone2. Relevante 
avsnitt fra rapporten er medtatt i teksten her og under pkt. 7. 

«Alle eksisterende registreringer av fugl for området rundt Store Kalvøya ble hentet inn fra 
databasen Artskart i Artsdatabanken13. Dataene ble sortert etter årstider i Excel og gjennomgått. 
Vinter, sommer og høst ble definert i henhold til SEAPOP og baseres på når på året sjøfuglene er 
tilknyttet hekkeplassen, og når de trekker til overvintringsområder (Fauchald 2011). Imidlertid er 
datagrunnlaget begrenset. Derfor kunne vi ikke gjøre noen fornuftig sortering av observasjonene, for 
eksempel var det ingen observasjoner registrert for vinterperioden.  

Offentlige databaser 

Tjenesten Artskart mottar data fra ulike offentlige og private dataeiere som legger inn stedfestet 
informasjon. Typiske bidragsytere er museer, universiteter, forskningsinstitusjoner og noen bedrifter. 
For fugl er observasjoner som legges inn i nettstedet Artsobservasjoner4 viktige. Artsobservasjoner 
kan benyttes av alle og er slik sett folkets portal. Norsk ornitologisk forening benytter 
Artsobservasjoner aktivt. Observasjoner gjort av fugleinteresserte personer og medlemmer av Norsk 
ornitologisk forening er godt ivaretatt i Artskart fra Artsdatabanken. Den enkelte dataeier er 
ansvarlig for kvaliteten på dataene, men alle dataene gjennomgås ved innlegging. Imidlertid vil 
områder som enten er langt fra allfarvei, utilgjengelige områder eller områder som av andre årsaker 
ikke er systematisk undersøkt kunne mangle registreringer av arter som finnes i området. 

 
2 Akvaplan-niva 2020 (a) 
3 http://kart.naturbase.no   
4 https://www.artsobservasjoner.no/ 
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Figur 23. Store Kalvøya og omkringliggende områder. Undersøkelser av strandsone og hekkeaktivitet ble utført på Store 
Kalvøya (rød ellipse), mens øvrige observasjoner av sjøfugl ble gjort i et større område (blå markering). Fra Akvaplan-niva 
2020 (a):5. 

 

Figur 24. Kartutsnitt for uttak av data fra Artskart 

Kartlegging av sjøfugl bruk av området vinterstid 

For å kartlegge sjøfugls vinterbruk av Store Kalvøya og omkringliggende områder ble det gjennomført 
befaring med observasjon fra båt den 3. mars 2020, med utgangspunkt i metodikk for observasjon av 
sjøfugl på åpent hav (Fauchald, 2011). Observasjonstransektene ble lagt for å dekke 
undersøkelsesområdet optimalt og er slik sett mye tettere enn tradisjonelle transekter på åpent hav. 
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Det ble gjort observasjoner av fugl på havoverflaten, i luften og av rastende fugl på Store Kalvøya og 
omkringliggende øyer og holmer. Ettersom øyene og holmene er så små at det er mulig å få oversikt 
fra sjøen ble det vurdert som hensiktsmessig å ikke gå i land.  

[…] 

 

Figur 25. Transekt gått med båt for observasjon av sjøfugl 03.03.2020 klokken 08:30 - 09:45. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):8. 

 

Figur 26. Store Kalvøya. Observasjonspunkter og sektorer, 2. juni 2020. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):10. 
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Figur 27. Observasjoner gjort 03.03.2020 fra båt i området Skollerøya-Søholmen-Store Kalvøya og Juvikgrunnen/Juldagen. 
Fra Akvaplan-niva 2020 (a):33 (Vedlegg 2) 

 

Kartlegging av hekkeaktivitet: tidlig hekkesesong 

For å undersøke sjøfugls bruk av Store Kalvøya og omkringliggende områder i tidlig hekkesesong ble 
det gjennomført feltbefaring 2. juni 2020. Sjøfuglbestanden på øya ble talt opp etter standard 
metodikk som beskrevet av Follestad og Lorentsen (2011). Undersøkelsene ble gjennomført ved:  

 observasjon av fugl på og rundt øya ved ankomst  
 systematisk gjennomgang ved manngard av øya  
 1 time observasjon av sjøfugl på hav og i luften i to sektorer ut fra øya.  

Øyas størrelse og topografi gjorde det mulig å gjennomføre en befaring der alle potensielle reirsteder 
på øya ble undersøkt. Det var dermed ikke nødvendig å begrense undersøkelsen til en representativ 
del av øya. For å minimere forstyrrelser på fuglelivet ble undersøkelsene gjennomført mest mulig 
effektivt, ut fra en formålstjenlig avveining mellom risiko for forstyrrelser og oppnåelse av 
tilfredsstillende resultatkvalitet. Dette vil alltid medføre en viss sjanse for å overse enkelte reir, men 
ikke flere enn at hovedinntrykket vil være riktig. Værforholdene under feltbefaringen var gode for 
observasjon av fugl. Temperaturen var omtrent 10 – 12 ⁰C, mens vinden vekslet mellom lett bris fra 
øst og tilnærmet vindstille. Skydekket vekslet mellom lettskyet og lavt skydekke.  

Ved sektorobservasjon ble det valgt ut et observasjonspunkt på hver side av øya med sektorer som 
dekket et størst mulig område ut fra øyas nordvestlige og sørøstlige sider (se figur over). 
Observasjoner ble gjort med håndholdt kikkert (8x32), noe som avgrenser området for å kunne 
artsbestemme sjøfugl til 700 – 800 meter fra observasjonspunktet, noe som betyr halvsirkelen ut til 
og med Nattmålskjæret (se figur over) fra punkt 2. Tidspunkt for sektorobservasjon var 10:20 – 11:20 
den 2. juni 2020.  

I tillegg til undersøkelser på Store Kalvøya ble det gjort en tilsvarende befaring på Lille Kalvøya, og 
tilstedeværelse av sjøfugl i området rundt ble undersøkt fra båt på et overordnet nivå. Undersøkelser 
fra en åpen båt med stillegående motor […] I lav fart oppleves motoren som svært stillegående. 
Observasjonsruten er vist i figur under. 
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Figur 28. Rute gått med båt for overordnet observasjon av sjøfugl i hekketid, 2. juni 2020. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):11 

 

Figur 29. Observasjoner gjort 02.06.2020 fra båt og fra land, Store Kalvøya. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):34 (Vedlegg 3) 

 

Kartlegging av hekkeaktivitet: sen hekkesesong 

Feltbefaring for observasjon av sjøfugl i sen hekkesesong ble gjennomført 23. juni og fulgte nøyaktig 
samme fremgangsmåte som befaringen i tidlig hekkesesong (kap. 2.4). Tidspunkt for 
sektorobservasjon var 11:30 – 12:30.  

Værforholdene under feltbefaringen var svært gode for observasjon av fugl. Temperaturen var 
omtrent 14–16 ⁰C, mens vinden vekslet mellom svak vind fra øst og tilnærmet stille. Skydekket var 
lett med innslag enkelte lavere skyer. 
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Figur 30. Observasjoner gjort 23.06.2020 fra båt og fra land, Store Kalvøya. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):35 (Vedlegg 4) 

Kartlegging av sjøfugls bruk av området ved myting 

Feltbefaring for observasjon av sjøfugl i mytetid ble gjennomført 20. august 2020. Tidspunktet ble 
valgt ut på bakgrunn av antatt størst mulig sjanse for å observere mytende fugl av ulike arter. 
Gasbjerg m.fl. (2011) oppgir at "Mytetidspunktet varierer noe mellom Sør- og Nord- Norge og mellom 
arter og kjønn, men stort sett foregår mytingen i august-september for alkefugler, og juni-september 
for andefugler". For ærfugl er det rapportert at hanner myter i Norge i perioden juli-august, mens 
hunner myter i august og september (Dehnhard, 2020). Basert på disse kildene ble det vurdert at 
medio august var det optimale tidspunktet for å observere mytende fugl i Nord-Norge.  

Området ble undersøkt ved befaring fra åpen båt, som beskrevet i 2.4. Undersøkelsen ble 
gjennomført i to omganger: På formiddagen ble det gjennomført en grundig befaring mellom alle 
holmer og skjær i området, i tidsrommet 09:30 – 11:40 (Figur nedenfor). Det ble holdt lav fart (2-10 
km/h) og det ble gjort lengre stopp for å unngå å skremme fugl og for sikre observasjoner (…). I 
tillegg ble det gjort en overordnet befaring i forbindelse med strandsoneundersøkelse på kveldstid. 
Denne andre befaringen innebar ikke registreringer av alle observasjoner, men var kun en sjekk for å 
se hvorvidt der var større ansamlinger av mytende fugl. 

Værforholdene under feltbefaringen var gode for observasjon av fugl: Overskyet oppholdsvær og en 
temperatur på ca. 10 – 12 ⁰C. Vinden kom fra NNØ med en styrke som varierte mellom ca. 2 og 5 
m/s. 
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Figur 31. Transekt gått med båt for observasjon av sjøfugl/mytende fugl 20.08.2020 klokken 09:30 - 11:40. Fra Akvaplan-
niva 2020 (a):13. 

 

Figur 32. Observasjoner gjort 20.08.2020 fra båt i mytetid, Store Kalvøya og omegn Fra Akvaplan-niva 2020 (a):36 (Vedlegg 
5) 

 

Diskusjon og konklusjon 

Fra Akvaplan-niva 2020 (a):24-27: 

«4.1 Sjøfugls bruk av området  

4.1.1 Observasjonsforhold  

Sjøfugl har normalt en usammenhengende (patchy/klumpet) fordeling. Variasjon i antall arter og 
individer representert som øyeblikksbilde er nødvendigvis ikke er representativt for området eller for 
en sesong. Dette gjør at man må dekke større områder og gjøre overvåkning over flere perioder og år 
for å kunne gi et korrekt bilde av bestand og fordeling av sjøfugl. Kvaliteten på dataene er også 
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avhengige av observatørenes erfaring, fartøyets egnethet og værforhold på observasjonstidspunktet. 
Videre har ulike arter ulik sannsynlighet for å bli oppdaget. Små og dykkende arter som for eksempel 
teist og havelle er vanskelige å oppdage og vil derfor bli underrapportert, mens store 
overflatebeitende arter som svartbak og gråmåke, som gjerne flyr i ring og kan følge fartøyet, kan bli 
registrert flere ganger og dermed bli overrapportert (Fauchald 2011). I tillegg vil registrering i 
kystområdet mellom øyer, holmer og skjær være påvirket av at sky fugler kan gjemme seg unna 
båten og slik ikke bli oppdaget.  

For å minimere feilkildene ble de ulike befaringene lagt til dager med egnede værforhold. Vind med 
vestlig retning ble unngått da denne retningen gir mer bølger i området og dermed vanskeligere 
observasjonsforhold, og risiko for at fugl midlertidig har søkt til områder med roligere sjø. Det ble ved 
samtlige befaringer vurdert at foldene for observasjon av sjøfugl var gode eller svært gode. Ansvarlig 
observatør har 20 års erfaring fra feltarbeid med sjøfugl, noe som er med på å minimere sjansene for 
feil artsbestemmelse.  

 

4.1.2 Drøfting av observasjoner  

På befaringen i mars ble det observert mange storskarv både på vannet, i lufta og på land. Det var 
flere storskarv i området enn det vi hadde forventet ut fra tidligere observasjoner i Artsdatabanken 
og i SEAPOP, men vi tror at dette skyldes manglende registrering i databasene. Alle skarvene ble i felt 
artsbestemt til storskarv på grunn av ungfuglers lysere drakt, de voksne sine klare lysere kinn og øvre 
hals med guloransje stripe og for noen storskarv var den hvite flekken på lår synlig. Imidlertid kan 
noen skarver observert på lang avstand eller som liggende på vannet være feilbestemt til storskarv, 
men være toppskarv. På et skjær i nærheten av Bodø observerte vi samme dag 2 toppskarv sammen 
med ca. 20 storskarv. Selv om toppskarven er en fugl som trekker litt sørover mot mørekysten på 
vinteren kan det være en og annen toppskarv i området utenfor Landegode, noe prosjektet 
SEATRACK også viser 4. Vi kan derfor ikke se bort fra at det var noen toppskarv blant de 278 
storskarvene som ble talt denne dagen.  

Det ble observert sju havørner i området. I begynnelsen av mars starter havørna med lekadferd for 
pardannelse og reproduksjon. Lekadferd ble observert hos et par nord-øst for Store Kalvøya denne 
dagen.  

Registreringer i hekketida ble utført to ganger for å få med potensielle tidlige og sene hekkere. Typisk 
tidlige hekkere er i Nordland svartbak, gråmåke, havørn og grågås. Typisk sene hekkere kan være 
fiskemåke, vadere og terner. Som forventet registrerte vi hekking av svartbak og gråmåke den 2. juni, 
men da på noen naboholmer/skjær og ikke på Store Kalvøya. Store Kalvøya er en relativt flat holme 
med lavtvoksende vegetasjon. Store Kalvøya er svært enkel å få oversikt over og vi er derfor sikre på 
at vi ikke har oversett eventuelle sjøfugl som hekker på øya. Vi gjorde heller ikke observasjon av 
hekking eller hekkeadferd fra vadere på Store Kalvøya, men siden disse kan hekke i tett 
gressvegetasjon og at de trykker godt på reir, kan vi ikke utelukke hekking av vadrer på Store Kalvøya. 
Vi observerte mink i området den 2. juni. Mink er en innført og svartelistet art som er et stort 
problem i hekkelokaliteter langs kysten. Mink kan være en medvirkende årsak til at en holme som 
Store Kalvøya ikke har for eksempel hekkende måker. Sjøfugl er tilpasningsdyktige og vil trekke unna 
områder med stort predatortrykk. Dette ser vi blant annet på Svalbard hvor det i år uten havis ut til 
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en øy kan finnes hundrevis av hekkende sjøfugl (oftest ærfugl og hvitkinngås), men hvis isen ligger ut 
til øya i begynnelsen av juni vil fjellreven ha tilgang og da vil de fleste finne andre holmer å hekke på 
(Sagerup, egen erfaring).  

Én død og én levende oter ble observert på Store Kalvøya 23. juni 2020 (Figur 25). Oteren er en større 
slektning av minken, men er i motsetning til minken ikke en innført art. Oteren lever hovedsakelig av 
fisk og er ikke kjent for å være et problem for hekkende sjøfugl, tvert imot kan oteren fortrenge 
minken i et område og dermed gi bedre forhold for sjøfugl5. Det ble også observert flere stier eller 
tråkk i gresset som trolig stammer fra oter. 

Mytende sjøfugl er i en sårbar situasjon siden de ikke kan fly. Flokker med mytende fugl reagerer for 
eksempel på forstyrrelser som båttrafikk på lang avstand (Dehnhard et al. 2020). Mytende fugl blir 
regnet som sårbar og flere viktige myteområder er fredet. Norge har rundt 600 verneområder som 
beskytter sjøfugl. Det viktigste kriteriet for verneområdene er ofte at det er et viktig hekkeområde, 
men andre funksjoner som for eksempel fjærfelling (myting) og overvintring kan være en del av 
grunnlaget for vern6.  

Gjennom våre fire befaringer i området har vi kun observert siland og laksand av arter som myter slik 
at de ikke kan fly. Siland er vanlig å finne i små flokker langs kysten og var derfor forventet å finne i 
området. Laksand opptrer oftere i større flokker og på færre områder enn silanda under myting. Den 
23. juni når vi observerte laksand var disse ikke i mytefase. Området utenfor Landegode er utsatt for 
vind og bølger fra vest og nord-vest. Landskapet er åpent og de få holmene gir ikke god beskyttelse 
mot vind. Området er derfor ikke et ideelt område for myting. 

4.2 Konsekvenser for naturmangfold sjøfugl  

Vurdering av mulig påvirkning på sjøfugl fra landbasert oppdrett er gjort for enkeltarter og baseres 
på artens kjente adferd og de to ulike fasene i prosjektet: anleggsfase og driftsfase. I anleggsperioden 
vil det bli mye båttrafikk, sprengning og annen støy. Dette vil sannsynligvis påvirke alle fugleartene i 
nærheten slik at de trekker seg unna anleggsområdet. Opportunistiske arter, slik som måkene og 
kråke, vil nok fly inn og ut av området også i anleggstiden.  

Vi har her satt søkelys på de rødlistede artene som er observert i området (Vedlegg 1). Alke er en art 
som er sterkt truet (EN), men som kun er observert to ganger i databasene, i 1989 (SEAPOP) og i 
2017 på Flatskjæran som er et godt stykke unna. Havhest og krykkje er de andre sterkt truede artene, 
men disse bruker mer åpne havområder og vil således ikke interagere med anlegget. Tre 
makrellterner (sterkt truet (EN)) ble observert av oss 2. juni 2020. Makrellterne hekker gjerne på lave 
øyer og holmer og slik sett kan denne finnes som hekkefugl i området. Adferden til terner, 
rødnebbterne og makrellterne tilsier at de ikke er spesielt sterkt knyttet til en hekkelokalitet og at 
koloniene kan flytte fra en plass til en annen mellom år (Lorentsen 2006). Lorentsen (2006) peker 
også på at villmink er et stort problem for ternene. Byggefase og driftsfase av landbasert oppdrett på 
Store Kalvøya vil derfor ha liten betydning for makrellterne.  

 
5 https://forskning.no/dyreverden-norsk-institutt-for-naturforskning-partner/oteren-kan-ta-rotta-pa-
minken/1317246)  
6 https://www.miljodirektoratet.no/om-
oss/roller/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/sjofugl-i-verneomrader/   
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Lunde, teist og storspove er vurdert til sårbar (VU) i rødlista. Lunde bruker åpne havområder og ytre 
kyst, storspove våtmarker og grunne fjæreområder, mens teisten bruker kystlinja. Teist vil derfor 
interagere med oppdrettsanlegget på Store Kalvøya. Teisten er en tillitsfull fugl. Denne vil trolig 
trekke unna området i byggefasen og tilbake igjen når driftsfasen starter. Det ble ikke registrert 
hekking av teist på Store Kalvøya, noe som betyr at påvirkningen på teist er ingen eller begrenset.  

Fiskemåke, havelle, tyvjo og ærfugl er vurdert til nær truet (NT) i rødlista. Fiskemåke er en 
opportunistisk art som gjerne finner mat i og ved oppdrettsanlegg og i bo- og leveområdene til 
mennesker (bymåsen). Denne vil derfor sannsynligvis finne det landbaserte oppdrettsanlegget 
interessant å besøke når det kommer i drift. Fiskemåken kan være utsatt for å sette seg fast i 
fuglenettet som ligger over konvensjonelle merder, men teknologiutvikling av nett (farge og 
materiale) og oppspenning har redusert dette problemet de siste årene. Tyvjo lever av å stjele mat 
fra andre sjøfugl (kleptoparasittisme). Den er en svært god flyger og etter vår erfaring bryr den seg 
lite om båttrafikk og menneskelig aktivitet. Den følger etter annen sjøfugl og slik sett vil den 
sekundært bli påvirket av at annen sjøfugl påvirkes. Ærfugl har nær truet (NT) status på rødlista på 
grunn av bestandsnedgang langs hele kysten. Hekkesuksess og overlevelse hos ærfugl varierer 
mellom år (Anker-Nilssen et al. 2016), men har over år til sammen vært negativ. 
Årsakssammenhengene for endringer i bestander er oftest komplekse. Undersøkelser av ærfugl har 
vist at predatorbekjempelse kan føre til økning av lokal bestand (Hanssen et al. 2013), men samtidig 
viser modellering av sammensatte data at varmere klima er negativt for voksenoverlevelse av ærfugl 
og at andre stressorer som predasjon og stabile organiske miljøgifter gir en samvirkning som kan 
forsterke den negative virkningen (Bårdsen et al. 2018). Både havelle, svartand og ærfugl er 
dykkende ender som spiser bunnfauna og i svært liten grad fisk. Havelle og ærfugl er vanligvis ikke 
sky arter, men disse vil trekke unna sterkt trafikkerte områder. De fleste sjøfuglartene vil 
sannsynligvis trekke unna nærområdet i anleggsperioden. I en driftsfase er påvirkning mer usikker, 
men vi antar at fuglene vil trekke tilbake til området og bruke det som før en utbygging, noe vi for 
eksempel ser utenfor nordnorske kystbyer.  

Det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget vil være utstyrt med anlegg for rensing av avløpsvann, 
og partikulære utslipp vil dermed ha mindre omfang enn ved konvensjonelle matfiskanlegg. Løste 
næringssalter vil imidlertid ikke fanges opp av en slik rensing, og det er uvisst hvorvidt det kan oppstå 
en gjødslingseffekt som kan indirekte kan påvirke fugleliv som følge av bl.a. endringer i algesamfunn. 
På generell basis tilsier eksiterende kunnskap at overgjødsling først og fremst opptrer i områder med 
lav vannutskiftning (Torrissen 2018), og det vurderes derfor som lite sannsynlig at en slik situasjon vil 
oppstå ved Store Kalvøya. Størrelsesfraksjoner på de partikler som ikke fanges opp av renseanlegget 
er ikke kjent, men det kan tenkes at fiskeyngel vil kunne tiltrekkes til utslippspunktet, og at disse 
igjen kan tiltrekke fugl. Det vurderes imidlertid at dette vil utgjøre en svært liten effekt sammenlignet 
med konvensjonelle anlegg. Forstyrrelser for sjøfugl vil derfor i driftsfasen i hovedsak skyldes 
båttrafikken til og fra anlegget.  

En enhetlig tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl ble gjennomført i 2011 av NINA 
(Norsk institutt for naturforskning) i forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen for 
Nordsjøen og Skagerrak. Konklusjonen fra denne helhetlige vurderingen var at dagens og fremtidens 
bilde for oppdrettsnæringen med økt produksjon som bakteppe hadde en lav samlet konsekvens for 
sjøfugler (Garsberg et al. 2011). Spesifikt vurderte forfatterne at oppdrett ikke hadde noen 
konsekvens for pelagisk overflatebeitende arter (krykkje og rødnebbterne), ingen konsekvens for 
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kystbundne dykkende arter (ærfugl, toppskarv og storskarv), mens konsekvenser for kystbundne 
overflatebeitende arter (gråmåke, sildemåke og fiskemåke) var små. Imidlertid inkluderte ikke 
Garsberg et al. (2011) påvirkning fra landbaserte oppdrettsanlegg. Det er så langt vi kjenner til ikke 
utført vitenskapelige vurderinger av mulige påvirkninger fra landbaserte oppdrettsanlegg på sjøfugl.  

I anleggsfasen vil det nødvendigvis måtte foregå sprengning over en lengre periode. Den geografiske 
utstrekning av de akustiske effektene forbundet med sprengning er ikke utredet nærmere, men det 
antas at dette er aktiviteten med den største og mest akutte forstyrrelsen for sjøfugl. Som et 
avbøtende tiltak for å redusere påvirkning på hekkeaktivitet i et større område foreslås det at 
sprengning legges til perioden mellom 10. september, som er tidspunkt for jaktstart på siland, og 10. 
mars. I mars begynner de første sjøfuglene å komme tilbake til hekkeplass og havørn starter med 
lekadferd.  

Gjess, alke- og andefugler myter fjærene på vingene i sommermånedene slik at de mister evnen til å 
fly i en tre- til sju-ukers periode. Dette skjer samtidig som ungene er for små til å fly, og for Nordland 
vil myteperiode være i juli og august. I denne perioden er fugler som myter mer sky enn vanlig og 
reagerer med å svømme bort fra for eksempel båter som kommer i deres retning. Dette gjelder 
artene grågås, laksand, siland og ærfugl fra databasene (Vedlegg 1) og våre observasjoner (Vedlegg 
2-5). Ingen av disse artene er registrert i et betydelig antall i området. I myteperioden er arter som 
myter mer vare for båttrafikk (Skei 2014, Dehnhard et al. 2020). Resultatene viser at ærfugl i 
gjennomsnitt reagerer på båttrafikk når avstanden er 330 meter, med variasjon 100-700 meter. 
Dette betyr at mytende arter kan bli forstyrret i en korridor på opp mot 1400 meters bredde for 
båttrafikk inn og ut fra anlegget i perioden juli og august.  

Oppsummert vil sannsynligvis en anleggsfase påvirke alle fugleartene i nærheten slik at de trekker ut 
av området, med unntak av opportunistiske arter som sannsynligvis vil fly inn og ut av området også i 
anleggstiden. Som et avbøtende tiltak for å redusere effekter av støy foreslås det å avgrense 
sprengningsarbeider til perioden 10. september til 10. mars. 

Økning i båttrafikk i forbindelse med drift av anlegget vil kunne gi noen forstyrrelser, men ingen av de 
artene som vi observerte på de fire registreringene i 2020 vil bli spesielt påvirket av dette. På 
vinteren er det mest storskarv, svartbak og gråmåke i området. Disse holder til et stykke ut mot 
åpnere hav i forhold til Store Kalvøya. Vi registrerte kun hekking av gråmåke og svartbak på holmene 
rundt Store Kalvøya. Så lenge disse ikke blir forstyrret på land blir de ikke forstyrret av båttrafikken. 
Generelt sett observerte vi få arter og lavt antall fugl sommer og høst. Vår vurdering er at forstyrrelse 
av disse vil være minimal fra et landbasert oppdrettsanlegg på Store Kalvøya.» 

Konklusjon 

Fra Akvaplan-niva 2020 (a):30. 

«I forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg på øya vil en i byggefasen sannsynligvis 
påvirke alle fugleartene i nærheten slik at de trekker ut av området, med unntak av 
opportunistiske arter som sannsynligvis vil fly inn og ut av området også i anleggstiden. Som 
et avbøtende tiltak for å redusere effekter av støy foreslås det å avgrense 
sprengningsarbeider til perioden 10. september til 10. mars. Økning i båttrafikk i forbindelse 
med drift av anlegget vil kunne gi noen forstyrrelser, men ingen av de artene som vi 
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observerte på de fire registreringene i 2020 vil bli spesielt påvirket av dette. Generelt sett 
observerte vi få arter og lavt antall fugl sommer og høst, og vår vurdering er at forstyrrelse av 
disse vil være minimal fra et landbasert oppdrettsanlegg på Store Kalvøya.» 

 

5.6.3 Strandsone 
Fra Akvaplan-niva 2020 (a):14-15, 18-23 og 28: 

2.7 Undersøkelse av naturmangfold strandsone 

Strandsonen er det marine habitatet der planter og dyr utsettes for de største, raskeste og mest 
ekstreme naturlige variasjoner, både i løpet av en tidevannssyklus og over året. Artene i strandsonen 
kan om vinteren oppleve skifte fra sjøvannsdekket "varmt" marint miljø (2 – 5 ⁰C) til tørrlagte iskalde 
terrestriske miljøforhold (-10 - -20⁰C) og tilbake igjen i løpet av noen få timer. Tilsvarende må dyr og 
alger tåle direkte sollys, høye sommertemperaturer ved lavvann, ferskvannstilførsel eller uttørking. I 
tillegg har substrattype, helningsvinkel og bølgeeksponering avgjørende betydning for dyre- og 
plantesamfunnenes sammensetning.  

Strandsonen er under økende press fra utbygging over hele Norge, og særlig enkelte naturtyper i 
strandsonen er i sterk tilbakegang. De fleste viktige naturtyper er oppsummert i DN håndbok 13 
(Direktoratet for naturforvaltning, 2007)og DN håndbok 19 (Direktoratet for naturforvaltning, 2007), 
men disse er ikke uttømmende, og det kan finnes områder som er viktig for sjeldne arter som ikke er 
beskrevet i disse håndbøkene. Det er derfor viktig å kartlegge området man ønsker å bygge ut tidlig i 
planleggingen.  

Torsdag 20.08.20 ble det gjennomført semikvantitative strandundersøkelser som omfattet littoral 
hardbunnsflora og hardbunnsfauna på to stasjoner på Store Kalvøya. Undersøkelsen ble gjennomført 
i henhold til EN-ISO-19493 (2007). Hensiktsmessige eller nødvendige avvik fra standarden er det 
informert om i rapporten. Stasjonsnavn og GPS-posisjoner for stasjonene er gitt i Tabell 2 og vist i 
Figur 16. Stasjonsvalg ble gjort på bakgrunn av informasjon fra oppdragsgiver om at utløpene vil bli 
plassert omtrentlig i området i den øvre høyre del av bildet på Figur 16. Utslippspunkt vil bli mer 
nøyaktig definert på senere tidspunkt.  

Stasjon 1 var lagt til området som kan bli påvirket av utslipp fra lakseanlegget. Dette baseres på 
nærhet til utslippsområdet (Figur 16). Stasjon 2 skulle opprinnelig legges der ny kai for lakseanlegget 
ville bli bygget. Da selve området for utbygging av kaianlegg var for bratt i strandsone til at en god 
undersøkelse kunne utføres, ble stasjon 2 lag til nærmeste representative område der det var mulig å 
utføre undersøkelsen. Denne stasjonen vil mest sannsynlig forbli uberørt og kan ved senere 
undersøkelse fungere som referansestasjon. Hovedmålet med undersøkelsene var å avdekke mulig 
tilstedeværelse av sjeldne arter eller viktige naturtyper på de to lokalitetene.  

Feltarbeidet ble gjennomført ved full fjære. Tidevannsforholdene var generelt gode for 
fjæreundersøkelser. Tidevannsnivået var 43 cm i forhold til Sjøkartverkets 0-nivå (laveste lavvann, 
sjøkartnull). Forskjellen fra siste flo var på 249 cm på befaringsdagen7. 

 
7 www.sehavnivaa.no   
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Semikvantitative registreringer ble foretatt langs et ca. 8 m bredt transekt, plassert vinkelrett på 
strandlinjen. På hver stasjon ble området mellom flomålet og laveste lavvann undersøkt. Transektet 
ble markert med målebånd. GPS-posisjon, helning og substrattype ble registrert og bredde samt 
vertikalhøyde av de enkelte vegetasjonssonene målt ut fra et referansepunkt øverst i littoralsonen 
(øvre og nedre grense for spiraltang, grisetang, blæretang og andre dominante arter). For hver 
stasjon ble fastsittende alger inklusive deres epifytter samt fastsittende eller lite mobile dyr registrert 
for øvre, midtre og nedre fjære. Øvre fjære regnes fra øverste flomål til første forekomst av 
blæretang, midtre fjære regnes fra enden av øvre fjære til starten av sagtangbeltet, og nedre fjære 
regnes fra sagtangbelte til laveste lavvann. Dette er svært glidende overganger og justeres noe etter 
lokale forhold på hver stasjon.  

Artene ble registrert med tilstedeværelse, estimert antall for tallrike arter, registrering av arter med 
få individer, samt dekningsgrad i prosent for sonedannende alger og arter som dekker underlaget 
med sin utbredelse (f.eks. blåskjell eller rur) for hele undersøkelsesområdet med 8 m bredde. 
Dekningsgrad er registrert i henhold til EN ISO 19493 (2007) ved å bruke en seks-delt skala (Tabell 
nedenfor). Alle arter som ble observert på de ulike stasjonene er oppsummert i tabeller der kode for 
dekningsgrad og individtall er oppgitt. I tillegg til beskrivelse av stasjonen og registrering av artene 
ble stasjonene fotografisk dokumentert. 

 

Figur 33. Posisjonering av stasjoner for undersøkelse av naturmangfold i strandsone på Store Kalvøya. Blå sirkel angir 
omtrentlig område for utslipp. Omtrentlig plassering av kai er skissert med rektangel. Foto: Akvaplan-niva. Fra Akvaplan-
niva 2020 (a):15. 

Kode Dekningsgrad % Individtall 
5 75-100 >125 
4 50-75 75-125 
3 25-50 25-75 
2 5-25 5-25 
1 1-5 <5 
0 Ikke til stede Ikke til stede 

 

Figur 34. Skala for estimering av dekningsgrad for alger og små dyr i semikvantiative undersøkelser (fra EN ISO standard 
19493 (2007). 
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Resultater 

I det følgende er en beskrivelse av det visuelle inntrykket fra hver stasjon presentert. Dette gjelder 
også vurdering av andre tegn til menneskelig aktivitet, slik som forsøpling eller annen synlig 
forurensing, nedslamming, forekomst av beleggdannende diatomeer/bakterier, lukt og eventuelle 
anoksiske forhold. Beskrivelsen for hver stasjon gjelder for et område på ca. 50 m bredde, med det 8 
m brede undersøkelsesbeltet i midten.  

3.2.1 Store Kalvøya 1  

Generelle registreringer  

Substrattype: Berg og større stein  
Helning: 30˚  
Dekningsgrad fjæresone (% areal dekket med alger): Øvre 10 %, midtre 50 %, nedre 80 %.  
Søppel, synlig forurensing, nedslamming, diatomeer: Ingen.  
Lukt og anoksiske forhold (mangel på oksygen): Ingen.  
 
Øvrig beskrivelse: Oversikt over stasjonen er gitt i figur under. Fjæresonen bestod av bratt berg 
dekket med rur og tang, og enkelte tidevannsdammer. Denne typen fjære så ut til å være typisk for 
området, både på Store Kalvøya og rundt Landegode ellers (Figur nedenfor). I tidevannsdammene var 
det mange arter som vanligvis ville holdt seg i sublittoral sone. Øverste del av strandsonen hadde en 
forekomst av rødalgen purpurtråd. Midtre fjære hadde mye rur og var dekket av makroalgen 
gjelvtang. Det ble også funnet et belte av knapptang her sammen med mye krusflik. Nedre fjæresone 
var dekket av sagtang, og under fjæremål vokste store mengder stortare. Fjæreområdet viste ingen 
tegn til påvirkning fra menneskelig aktivitet, og det ble ikke funnet sjeldne arter eller naturtyper her. 

 

Figur 35. Oversikt over strandsonestasjon 1 på Store Kalvøya. Stasjonen var bratt, eksponert og med flere 
tidevannsdammer. Foto: Akvaplan-niva. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):19. 
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Figur 36. Stasjon 1 på Store Kalvøya. Til venstre: Algefloraen var svært variert og typisk for eksponert fjære. Her sees 
krusflik, knapptang, purpurfjærehinne og sagtang. Til høyre: Tidevannsdammene inneholdt bl.a. kalkalgen krasing og et 
variert dyreliv med sjøanemoner, tanglopper og snegl. Foto: Akvaplan-niva. Fra Akvaplan-niva 2020 (a):19. 

Artssammensetning 

Figuren nedenfor viser utbredelsen av sonedannende algearter på Store Kalvøya stasjon 1. Tabell 4 
viser totalt antall arter funnet på stasjonen, der mengdene er angitt med koder for dekningsgrad 
(alger) og antall individer (dyr) gitt i tabell foran. 

 

Figur 37. Utbredelsen av sonedannende arter på Store Kalvøya stasjon 1, i cm høyde over sjøkartnull. Data for 
tidevannshøyde er tatt fra Kartverket (http://www.sehavniva.no). 



Side 40 av 101 
 

 

Figur 38. Arter funnet på Store Kalvøya 1. Mengdeangivelse av artene henviser til skalaen beskrevet i EN ISO standard 
19493. 

3.2.2 Store Kalvøya 2  

Generelle registreringer  

Substrattype: Berg  
Helning: 30˚.  
Dekningsgrad fjæresone (% areal dekket med alger): Øvre 20 %, midtre 100 %, nedre 100 %.  
Søppel, synlig forurensing, nedslamming, diatomeer: Ingen.  
Lukt og anoksiske forhold (mangel på oksygen): Ingen.  

Øvrig beskrivelse: Oversikt over stasjonen er gitt i Figur 22. Fjæresonen på stasjon 2 var svært lik 
stasjon 1, men var noe mer beskyttet og hadde derfor en litt annen artssammensetning. Den bestod 
av bratt berg dekket med rur og tang. Øverste del av strandsonen var dekket av marebek, rur og noe 
sauetang. Midtre fjære var stort sett dekket av blæretang med noe underliggende algearter. Nedre 
fjæresone var dekket av sagtang, og under fjæremål vokste store mengder stortare. Mellom 
stortaren ble det funnet flere arter krabbe, bl.a. den vakre arten Pirimela denticulata (Figur 23). 
Fjæreområdet viste ingen tegn til påvirkning fra menneskelig aktivitet, og det ble ikke funnet sjeldne 
arter eller naturtyper her. 
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Figur 39. Oversikt over strandsonestasjon 2 på Store Kalvøya. Stasjonen var bratt og noe eksponert med mange arter av 
både flora og fauna. Foto: Akvaplan-niva. 

 

Figur 40. Stasjon 2 på Store Kalvøya. Til venstre: Den lille, men meget vakre krabben Pirimela denticulata ble funnet mellom 
stortaren i nedre fjæresone. Til høyre: Stasjon 2 var noe mindre eksponert enn stasjon 1, noe som bl. a. kunne sees på 
mengden blæretang. Her sees også fjærerur og algen grønndusk. Foto: Akvaplan-niva. 

Artssammensetning  

Figur nedenfor viser utbredelsen av sonedannende algearter på Store Kalvøya stasjon 2. Tabell 5 
viser totalt antall arter funnet, der mengdene er angitt med koder for dekningsgrad (alger) og antall 
individer (dyr) gitt i Tabell 3. 
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Figur 41. Utbredelsen av sonedannende arter på Store Kalvøya stasjon 2, i cm høyde over sjøkartnull. Data for 
tidevannshøyde er tatt fra Kartverket (http://www.sehavniva.no/). 

 

Figur 42. Arter og dekningsgrad funnet på Store Kalvøya 2. Mengdeangivelse av artene henviser til skalaen beskrevet i EN 
ISO standard 19493. 
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4.3 Konsekvenser for naturmangfold i strandsone  

Utbyggingen av Store Kalvøya foregår hovedsakelig på land og strandsonen vil stort sett bli beholdt 
intakt over hele holmen, med unntak av bygging av kai. Ved sprengning og utfylling til et kaianlegg vil 
det påvirke strandsonen i kaiområdet permanent. Sprengstein og utfyllingsmasser har en annen 
overflate enn stein som har vært naturlig i sjøen lenge, og det tar svært lang tid før slike masser blir 
rekolonisert av naturlig flora og fauna, med unntak av noen få arter. Øvrig strandsone vil i hovedsak 
være upåvirket under anleggsperioden på Store Kalvøya.  

Ved sprengning og byggearbeid vil det også kunne oppstå en del steinstøv som kan komme ut i 
strandsone og dekke til alger og dyr. Dersom dette steinstøvet består av partikler med skarpe kanter 
vil det kunne stikke hull på gjeller hos dyr hvis det blir liggende i vannmassene. Det vil også kunne 
legge seg som støv på alger og forhindre fotosyntese hos disse en periode. Partiklene vil også kunne 
slipe vekk det beskyttende slimlaget som algene produserer og dermed gjøre dem mer sårbare for 
begroing.  

I driftstiden av anlegget kan det bli ført en del utslipp i form av organisk partikulært materiale og 
oppløste næringssalter til sjøen, noe som potensielt kan ha effekter på sjøbunn og vannmasser i 
området omkring anlegget i form av overgjødsling / eutrofiering. Dette er forhold som vil bli fulgt opp 
gjennom undersøkelser når anlegget er i drift, hvis omfang vil bero på vurderinger gjort i forbindelse 
med søknad om utslippstillatelse.  

Det vil være noe båttrafikk i området i både anleggs- og driftsperioden, men annet enn mulig mindre 
uhellsutslipp av olje vil ikke dette påvirke strandsonen nevneverdig.  

Det at begge stasjoner som er undersøkt har vært tydelig eksponerte fjæresoner, tyder på at det er 
god strøm i vannet rundt Store Kalvøya. Dette vil hjelpe til å føre steinstøv fra utbygging vekk fra 
strandsonen, og også spre utslipp av organisk materiale fra anlegget godt.  

Omkringliggende strandområder ligner Store Kalvøya når det gjelder algeflora og fauna. Dersom det 
skulle oppstå en situasjon som påvirker alge- og dyreliv i strandsonen på negativt vis vil det være 
mange områder som rekruttering av arter kan skje fra. Det antas derfor at det ikke vil ta lang tid etter 
en hendelse før området er rekolonisert og bygd opp igjen til det opprinnelige, med unntak av 
sprengstein i kaianleggsområdet.  

Det ble ikke funnet noen prioriterte naturtyper eller truede arter i strandområdene som vil bli direkte 
berørt av en mulig utbygging på Store Kalvøya. Begge strandsonestasjoner på Store Kalvøya var uten 
påvirkning fra menneskelig aktivitet, noe som er en verdi i seg selv.  

Så lenge arealet til kaianlegg holdes innenfor et minimum, og man unngår å forstyrre store områder 
rundt Store Kalvøya, er påvirkningene på strandsone innenfor et akseptabelt nivå. Utbyggingen vil 
sannsynligvis ikke ha noe å si for strandsone eller sublittoral sone i et større område enn akkurat der 
utbyggingen skjer. 
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Konklusjon 

Når det gjelder strandsone vurderes det at påvirkningene er innenfor et akseptabelt nivå. Det 
er ikke funnet noen prioriterte naturtyper eller truede arter i strandområdene som vil bli 
direkte berørt av en mulig utbygging på Store Kalvøya. Utbyggingen vil sannsynligvis ikke ha 
noe å si for strandsone eller sublittoral sone i et større område enn akkurat der utbyggingen 
skjer. (Akvaplan-niva 2020 (a):30) 

 

5.6.4 Sjøkvalitet 
Akvaplan-niva AS har foretatt strømmålinger med utsetting av instrumenter i perioden 30.09.20-
19.11.20.8  

Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som stilles i Fiskeridirektoratets søknadsskjema 
Akvakultur i Flytende anlegg (20.01.2012), samt de krav som stilles i NS 9415:2009 – Krav til 
lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. 
Strømmålingen er utført for å dokumentere strømforholdet i sundet der utslippsledningene skal 
legges, mellom Store og Lille Kalvøya. Det var ingen installasjoner i området på det aktuelle 
tidspunktet som kan ha påvirket strømmålingen. Dypet ved posisjonen var 9 m og måleren var 
plassert på 8 m dyp for å presentere strømmen ved utslippspunktet til anlegget.  

Rapporten gir denne sammenfattende vurdering: 

«Resultatene fra strømmåling på 8 meters dyp viser at hovedstrømsretning og massetransport av 
vann er definert mot nordøst (45 grader), med en svakere returstrøm mot sørvest (225 grader). 
Gjennomsnittlig strømhastighet er 7,9 cm/s. 0,9 % av målingen er > 30 cm/s, 6,2 % av målingene er > 
20 cm/s, 23,8 % av målingene er > 10 cm/s, 50,7 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s, 16,9 % av 
målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 8,6 % av målingene er < 1 cm/s.  

Maksimal strømhastighet i den målte perioden på 8 m var 43,0 cm/s.» 

Akvaplan-niva AS har 19.11.2020 gjennomført en forundersøkelse for senere overvåkning av mulig 
forurensning av sjø og sjøbunn fra det fremtidige oppdrettsanlegget.9 Forundersøkelsen er 
presentert i deres Rapport 2020 62439.01 datert 04.12.2020. Undersøkelsen har denne 
sammenfattende vurderingen: 

Ut fra vurderingskriteriene i NS 9410:2016 er det dokumentert at lokaliteten på prøvetidspunktet fikk 
tilstand 1 – «Meget god». Det ble gjennomført totalt 20 grabbhugg med Van Veen grabb (0,025 m2), 
fordelt på 10 stasjoner ved de tenkte utslippsledningene på Store Kalvøya. Alle stasjoner fikk 
karakteren 1 – «Meget god».  

Lokaliteten gis derfor tilstand 1 "Meget god".  

Det ble registrert 90 % hardbunn ved prøvetakingen. Det var flo ved undersøkelsen, og bunnen rett 
ved øya hvor utslippspunktene er tenkt plassert var ett meget grunt område på 0 – 5 meter. Her 

 
8 Akvaplan-niva 2020 (c) 
9 Akvaplan-niva 2020 (d) 



Side 45 av 101 
 

kunne det skimtes at bunnen besto av glatt fjell med tang, på stasjon 6 og 9 var det også tang i 
kjeften på grabb. Kun ved stasjon 1 ble det tatt opp hardt sediment i form av skjellsand, her har nok 
grabben truffet en lomme med skjellsand, på de andre stasjonene var det tomme grabber.  

Det er uansett målt god strøm i sundet mellom Store Kalvøya og Lille Kalvøya, som uti fra et 
miljøfaglig synspunkt vil medføre god spredning av partikler fra virksomheten.  

En forundersøkelse skal også gi grunnlag for bedre å kunne gjennomføre prøvetaking for overvåkning 
ved produksjon. Akvakulturregelverket beskriver ikke et eget regime for overvåkning av landbasert 
oppdrett, men hvis det blir aktuelt å gjennomføre resipient undersøkelser ved drift anbefales det å 
gjøre disse med annen metodikk enn med liten grabb, grunnet hardbunn. Dette kan for eksempel 
være større grabb, utvidet anleggssone i henhold til i henhold til NS9410:2016 kapittel 4.2, eller 
prøvetaking i henhold til "veileder for oppsett av utstyr og bruk av dette ved alternativ overvåkning 
av hard – og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg, versjon 1.0". 

 

5.6.5 Mineralressurser 
 

 

Figur 43. Berggrunn.  Lys brun: gneisgranitt. Store Kalvøya og Landegode er innfor samme type berggrunn. Fra NGU 
nettside. 

NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) har på sin kartbase angitt at berggrunnen på Store Kalvøya 
består av granittgneis, stedvis øyegneis.10 (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/). 

 
10 NGU ordforklaringer: Gneis: Metamorf bergart med uregelmessig bånding eller foliasjon, forårsaket av 
variasjoner i innholdet av glimmermineraler og mer kornige mineraler som f.eks. kvarts og feltspat. Granitt: 
Dypbergart hvor kvarts utgjør 20-60 % av de lyse mineralene og hvor plagioklas utgjør 10-65 % av 
feltspatmineralene. Mørke mineraler er oftest biotitt og amfibol. 
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NGU har på sine registeringskart ikke angitt at det på planområdet er naturstein som mineralressurs. 
Her er heller ingen registreringer for metaller. (http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/) 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sier i sitt innspill til planoppstart at de «kan ikke se at den 
foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av 
masse som vil omfattes av mineralloven.» 

Tiltaket medfører uttak av anslagsvis 400.000 m3 fjell. Etter som dette er større enn 500 m3 er det 
meldeplikt til DMF for uttaket, og senest 30 dager før oppstart. DMF kan kreve driftsplan for 
meldepliktige uttak.  

De uttatte steinmassene fraktes bort fra området. Det tas sikte på at massene benyttes til 
veiprosjekter, flyplassanlegg eller lignende fyllingsarbeider. 

5.6.6 Naturmangfoldloven 
Det vises til gjennomgang i pkt. 7.2 nedenfor hvor det konkluderes at planen vurderes å være i tråd 
med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Videre vurderes det at naturmangfoldlovens 
kapittel II om bærekraftig bruk dermed er ivaretatt. 

 

5.7 Sikring av jordressurser. Landbruk  
Naturdatabasen viser ingen spesielt viktige naturtyper innen planområdet vedrørende landbruk. Her 
er ikke dyrket mark. Her er ikke registrert slåttemark, slåttemyr eller andre utvalgte naturtyper.  

For vurderingen av reinbeiteområder vises til pkt. 5.8 nedenfor.  

 

Figur 44. Landegode er ikke reinbeiteområde. Blått område: Duokta reinbeitedistrikt. Fra www://kilden.nibio.no 
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5.8 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Store Kalvøya inngår ikke i reinbeiteområder, se figur over. 

Det er ikke mottatt kommentarer til melding om oppstart av planarbeidet fra Duokta 
reinbeitedistrikt. Reindrift er heller ikke kommentert av Fylkesmannen i deres uttalelse etter 
oppstartmeldingen.  

Reindrift vil ikke være berørt av tiltak på Store Kalvøya. 

5.9 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder11 

5.9.1 Plan- og vernestatus for området 
Planområdet ligger innen hensynssone for friluftsliv i h.h.t. kommuneplanens arealdel, se pkt. 4.1 
foran, men er ikke vist på Nordlandsdatas temakart.  

Naturdatabasen har registrert områder for friluftsliv. Store Kalvøya er ikke registrert som 
friluftslivsområde. Tilstøtende område på Landegode er registrert som utfartsområde og svært viktig 
friluftslivsområde, ganske stor bruksfrekvens og ganske god egnethet, men altså ikke Store Kalvøya. 
Se figur nedenfor.  

 

 
11 Denne gjennomgangen er basert på DN håndbok 18-2001 Friluftsliv i konsekvensutredninger. 
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Figur 45. Fiolett: Utfartsområde med svært viktig friluftslivsområde. Store Kalvøya, markert med sort sirkel, ligger utenfor 
friluftslivsområdet. Fra Nordlandsatlas. 

Store Kalvøya er kartlagt i Miljødirektoratets register over inngrepsfrie naturområder (INON) som 
sone 2, dvs. områder mellom én og tre km fra tyngre tekniske inngrep, se figur foran, pkt. 5.6.1. 

o Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. 
o Inngrepsfri sone 1: Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 
o Inngrepsfri sone 2: Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 
o Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som 

inngrepsnære. 

 

Figur 46. Inngrepsfri natur. Grønt markerer områder 1-3 km fra inngrep. Store Kalvøya markert med sort sirkel. Fra 
Naturbase.   

Se også pkt. 5.6.1 foran hvor det konkluderes: 

«Arealet for det planlagte anlegget ligger i ytterkant av et område med INON-status 
Inngrepsfri sone 2, som er det laveste INON-nivået. Ettersom det er en mindre del av et sone 
2-område som får endret status, og dette ikke innebærer oppsplitting av et større område, 
ansees ikke endringen som en vesentlig reduksjon av inngrepsfri naturområder i Norge.» 
(Akvaplan-nina 2020 (a):3) 

I kommuneplanen er planområdet regulert til akvakulturanlegg, men også natur, friluftsliv, ferdsel og 
akvakultur (kombinert formål). 

5.9.2 Områdets funksjonelle kvaliteter 
Planområdet er ikke i bruk som friluftslivsområde. Det synes ikke som om her er annen bruk, heller 
ikke beiteområde for sau.  
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Stedstilhørighet  
Området kan ikke betegnes som å ha sterk stedstilhørighet for befolkningen i de tilstøtende 
områdene.  

5.9.4 Alternative områder for friluftsliv 
Korten med Kortvika, på østsiden av sundet mot Landegode, er relativt mye brukt som 
friluftslivsområde. Øyene utenfor Store Kalvøya er svært like i karakter som Store Kalvøya.   

5.9.5 Verdivurderinger 
Området har «liten verdi» i h.h.t. tabell 3 i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 18-2001 
Friluftsliv i konsekvensutredninger:  

a) Området har en del bruk i dag 

b) Området er lite brukt i dag, men oppfyller ett av følgende kriterier: 

1. Landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har visse opplevelseskvaliteter 
2. Området er egnet for en enkeltaktivitet som det lokalt/regionalt/nasjonalt ikke 

finnes alternative områder til 
3. Området inngår som del av en større, sammenhengende grønnstruktur av en viss 

verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som adkomst 
til slike områder. 

4. Området har en viss symbolverdi 

b)1 og b)3 vurderes som aktuelle. Det er særlig den visuelle opplevelsesverdien som ansees som 
relevant ved fritidsbåters trafikk til og fra øyene omkring og opphold på Korten.  

Liten Middels Stor 
----------------- ----------------- ----------------- 

↑   
 

Planområdet har i seg selv liten verdi som friluftslivsområde. 

Liten Middels Stor 
----------------- ----------------- ----------------- 

↑   
 

Influensområdet er primært båttrafikken gjennom sundet og Korten. Korten har stor verdi som 
friluftslivsområde.  

Vurdering av tiltaket er gjennomgått under pkt. 7.6 nedenfor. 
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5.10 Trafikkforhold 

5.10.1 Kjøretrafikk 
Adkomst til Store Kalvøya er pr. båt. Det er ingen kjøreveier i nærområdet.  

Båtleia for småbåter går gjennom sundet innenfor Store Kalvøya.  Utenfor Store Kalvøya kan strøm, 
bølger og vind gjøre det vanskelig, og det til tider farlig å ferdes. I sundet er det mere i le for bølger 
og vind.12   

 

 

Figur 47. Leia for småbåttrafikk angitt med rød strek. Tegning av Gunnar Ramsvik, mai 2020. 

 

5.10.2 Parkering 
Et er i dag ingen parkering innen området. 

5.10.3. Gang- og sykkeltrafikk 
Her er ingen gang- eller sykkeltrafikk. 

5.10.4. Kollektivtilbud 
Nærmeste kollektivtransport er hurtigbåt som har anløp på Sørlandego (vest for Fenes). Dette er ca. 
2 km sydvest for planområdet. 

5.10.5 Ulykkessituasjon 
Bilulykker 
Ikke relevant 

Viltpåkjørsler 

 
12 Opplysning fra Gunnar Ramsvik, som innspill til oppstart av planarbeidet. Se pkt. 9 nedenfor.  
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Ikke relevant 

5.11 Barns interesser 
Planområdet ligger innen et større naturområde. Det er ingen spesielle aktiviteter for barn i området 
i dag. Planområdet representerer ikke i dag et verdifullt område for barn og unge som lekeområde. 
Det vises til pkt. 5.9 for gjennomgang av området brukt som friluftslivsområde.  

5.12 Sosial infrastruktur 
Ikke relevant 

5.13 Universell tilgjengelighet 
Det er ingen tilretteleggelse for rullestolbrukere innen planområdet etter som området er 
ubebygget. Her er heller ikke tilrettelagt for turer for rullestolbrukere. 

5.14 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 

Det er i dag ikke vannledninger eller avløpsledninger i området.  

• Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 

Her er ingen el-anlegg innen planområdet eller i nærområdet. Nærmeste tilknytningspunkt er på 
Sørlandego, ca. 2 km sydvest for planområdet.  

5.15 Grunnforhold 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med dette planarbeidet.  

NGOs løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) viser at hele Store Kalvøya har bart fjell, 
delvis med tynt dekke, med løsmasser mellom de to delene av Store Kalvøya. 
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Figur 48. Registrert radon i området. Gul tone angir «moderat til lav» radonsituasjon. Stor Kalvøya markert med sort sirkel. 
Kilde http://geo.ngu.no/kart/radon/. 

 Radon 

Ifølge NGUs kart er hele øya registrert som «moderat til lav» radonsituasjon.  

5.16 Støyforhold 
Øya er ikke belastet med støy. Skipstrafikken går langt utenom planområdet.  

5.17 Luftforurensing 
Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning. 

5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er ingen relevant risiko- og sårbarhet ved eksisterende situasjon. 

Det vises ellers til ROS-analysen, pkt. 6.16 og 8.9. 

5.18.1 Flomfare 
Havnivåstigning/stormflo 

Kartverket har beregnet havnivået basert på beregnet tidevann fra Bodø med tidsforskjell 5 min og 
høydekorreksjonsfaktor 1,01, og værbidrag fra Bodø vannstandsmåler 
(www.kartverket.no/sehavninva). Tallene gjelder for Bodø kommune utenfor Saltstraumen. I 
modellene har man tatt utgangspunkt i Bodø. Anbefalte tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) for 200-årsflom (sikkerhetsklasse 2 i TEK10/17) med klimapåslag er 2,97 m over 
NN2000. Flomsituasjonen for 2090 med 200-årsflom er vist på Kartverkets oversiktskart, se 
illustrasjon nedenfor. Det mellomliggende partiet i Store Kalvøya vil bli oversvømt.  
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Figur 49. Oversvømte områder ved 200-årsflom i 2090. Fra Kartverket. Det mellomliggende partiet i Store Kalvøya vil bli 
oversvømt. (www.kartverket.no/sehavniva). 

5.18.2 Skredfare 
Sne- og steinskred 

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har kartlagt fareområder for skred, se illustrasjon nedenfor 
(fra Miljøverndirektoratets datasider). Store Kalvøya ligger utenfor de områdene hvor det vil kunne 
være sneskred, steinskred og steinsprang.  

 

Figur 50. Skred: snø- og steinskredområder, steinsprang. Store Kalvøya er ikke berørt. Fra Miljøstatus kart Miljødirektoratet. 

5.19 Næring 
Området er utmark med beite for sau, men lite brukt.  

5.20 Analyser/ utredninger 
Det vises her til delutredninger som konsekvensutredninger, nærmere gjennomgått under pkt. 7 og 
pkt. 10 Vedlegg.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 

Figur 51. Plankart på grunnen 

     

Figur 52. Plankart på bunnen. 
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Figur 53. Plankart på grunnen med tegnforklaring 
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Figur 54. Plankart på bunnen (sjø) med tegnforklaring. 
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Figur 55. Illustrasjonsplan. Koter under vann i lys strek. Kai og fôringsbåt på østsiden. Slamavskiller og slamlager på vestre 
del av øya. Vanninntak på sydøstsiden og vannutløp mot nordvest. BOARCH arkitekter a.s mars 2021 
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6.1 Planlagt arealbruk 
Planen legger til rette for etablering av landbasert lakseoppdrett med tilhørende anlegg. 

6.1.1 Reguleringsformål 
 

Rp-kode
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
BI Industri 1340 79,4      daa
  
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_SK Kai 2041 0,3        daa
f_SAI Andre tekniske infrastrukturtraséer 2180 88,8              daa

§ 12-5. Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
VHS Havneområde i sjø 6220 224,4   daa

Areal på bunn (sjø)  97,9              daa
Samlet  304,1   daa  

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 

§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

 BI Industri (1340) 

På området kan anlegges landbasert oppdrettsanlegg for laks. Dette omfatter både basseng for fisk, 
lagringstanker, avfallshåndtering og nødvendige andre konstruksjoner.   

§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 f_SK Kai (2041) 

Her kan oppføres landfast kaianlegg.  

 f_SAI Andre tekniske infrastrukturtraséer (2180) 

Området omfatter rørføringer under vann, for vanninntak og utføring av vann fra fiskebassengene. 

§ 12-5. Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 VHS Havneområde i sjø (6220) 

Områdene er tilstøtende sjøområder med manøvreringsområder for skip. 
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Figur 56. Anlegget lagt inn på ortofoto. Kai med fôringsbåt mot sundet i øst, tre bassenger i østre del av øya og nedsenket 
lagringstank vestenfor. BOARCH arkitekter a.s mars 2020 

 

Figur 57. Perspektiv sett fra syd. Tegning BOARCH arkitekter a.s mars 2020. 
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Figur 58. Foto fra nord, dagens situasjon. Foto BOARCH juni 2020. 

 

Figur 59. Fremtidig situasjon. Anlegget sett fra nord. Fotoanimasjon BOARCH mars 2021. 
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Figur 60. Foto fra øst, fra Korten, dagens situasjon. Foto BOARCH juni 2020. 

 

Figur 61. Fremtidig situasjon. Fotoanimasjon. Anlegget sett fra Korten. Fórflåte og kai. BOARCH mars 2021. 
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Figur 62. Foto fra syd, dagens situasjon. Foto BOARCH juni 2020. 

 

Figur 63. Fremtidig situasjon. Fotoanimasjon. Anlegget sett fra syd. Fórflåte og kai mot sundet inn mot Korten. BOARCH 
mars 2021. 
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Figur 64. Eksempel på fôringsflåte. Denne vil bli liggende ved kai. Illustrasjon fra AKVA group.  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Industri BI 
«Produksjonen av laks i anlegget vil være basert på utsett av smolt på tilsvarende måte som i et 
konvensjonelt sjøbasert matfiskanlegg. Påveksten vil foregå i lengdestrømsenheter plassert i 
bassengene som er senket ned i terrenget.  

Bassengene vil ikke være overbygget, men være tildekket med nett som hindrer fugl å komme i 
kontakt med vannet i enhetene. Det vil bli montert støtter som hindrer nedtynging av nettet som 
dekker enhetene. Dette nettet er laget av mørkt og tykt materiale, slik at man begrenser mengden 
sjøfugl som vil kunne sette seg fast i nettet. 

Fôret til fisken vil distribueres via slanger fra fôringsflåte plassert på øyas sydøstside. Fôrflåten vil 
også inneholde bopel for mannskapet som betjener anlegget. 

Anlegget vil være utstyrt med en sedimenteringsfelle som fanger opp det meste av partikulært 
synkende materiale som fekalier og fôrspill. Dette sedimentet slippes ikke ut til resipient slik som fra 
et tradisjonelt driftet matfiskanlegg med merder i sjø. Sedimentet tas vare på og transporteres bort 
fra øya. Denne type sediment/slam fra fiskeoppdrett er ansett som en ressurs med mange 
potensielle bruksområder som f.eks. dyrefôr, gjødsel og biobrennstoff. Mengden er i sterk økning 
grunnet teknologiendring både på landbaserte og sjøbaserte anlegg, og flere forsknings- og 
teknologimiljøer jobber med ulike prosesseringsteknikker for å omgjøre slammet til en ettertraktet 
råvare. Et slikt landbasert oppdrettsanlegg vil derfor slippe ut betydelig mindre næringsstoffer enn et 
tradisjonelt matfiskanlegg. Det er beregnet minst 50 % reduksjon av sedimenterbart materiale og 
minst 20 % reduksjon av totalt utslipp inkludert løste næringssalter. Endelige tall for anlegget 
planlagt på Store Kalvøya vil foreligge i forbindelse med søknad om utslippstillatelse.»13 

 
13 Akvaplan-niva 2020 (a):4. 
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Vann tas inn fra sundet på sydøstsiden og utslipp er på motsatt side, mot nordvest. Utslippsrørene 
legges slik at de vil være under vann ved laveste lavvann, omkrets på rørene er 3–4 m i diameter. Det 
er beregnet at vannstrøm fra avløpsrørene vil påvirke strømbildet til en avstand på ca. 80 m. 

Avfall behandles som næringsavfall, i h.h.t. forurensningsloven § 32. Sigevann fra renseanlegget vil bli 
koblet til utslipp punktene. 

I anleggsfasen skal det sprenges ut og fjernes omtrent 400 000 m3 fjell. Utsprengningsmassene 
fraktes bort fra området. Planbestemmelsene angir avbøtende tiltak for å unngå spredning av 
forurensning fra sprengningsarbeidene. 

 

Figur 65. Snitt gjennom oppdrettsbassenget sett mot sydvest, med inntaksrør på sydvestsiden og utløpsrør på nordøstsiden. 
Fórflåte og kai på østsiden. Tegning BOARCH arkitekter a.s mars 2021. 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde og utforming 
Bebyggelsen består av tre basseng for fisken, rørføringer under vann på sydøst- og nordvestsiden av 
øya, og tankanlegg for oppsamling av avfall. Lagringstanken nedsenkes i terrenget og kan være opptil 
kote + 3,5 m. De små tankene mellom bassengene vil være under 2 m høye.  

Fjellskjæringer for bassengene utformes slik at disse får en mest mulig harmonisk form i forhold til 
omgivelsene. Betongvegger utformes med skrå flater mot sjøen og forblendes med naturstein for 
bedre å harmonere med naturen. 

Kaifrontene kles med vertikale treplanker, som vanlig for kaier, som den tradisjonelle utformingen av 
sjøanlegg. 

Belysning 
Det monteres lys i bunnen på bassengene. Dette aktiverer fisken. Langs kantene av bassengene 
monteres lys på lave master som arbeidslys i den mørke årstiden. Reguleringsbestemmelsene krever 
at belysning av anlegget skal utformes og monteres slik at det ikke kastes lys utenfor gang- og 
arbeidsområdene. Det skal spesielt ivaretas at det ikke kastes lys mot øst, mot Kortvika. 

Fôrflåten har arbeidslys. Dette vil være avskrudd om natten, når det ikke foregår arbeid. 

Stormflo 
Bassengene legges så lavt som mulig i forhold til havflaten for å ha minimal løftehøyde på vannet og 
legges derfor i nivå med middelvannstanden, se snittegning over. For å sikre mot høy vannstand, i 
tillegg til estetiske forhold, beholdes en skjerm av fjellmassivet langs ytterkanten av bassengene. Der 
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det er lite eller ikke noe igjen av fjellet bygges betongvegg mot sjøen med tilstrekkelig høyde for å 
møte en stormflo som er 3,5 m, se nedenfor. (Muren bygges med topp på kote +7,0.) 

Stormflonivået er beregnet ut fra tabeller og regnemodell i temahefte fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, «Havnivåstigning og stormflo» 2016 og Fylkesmannen i 
Nordlands14  

 Sikkerhetsklasse F2 (middels konsekvens) – størst nominell årlig sannsynlighet 1/200. 
 Bodø kommune: Returnivå 298 cm, Havnivåstigning med klimapåslag 63 cm, NN2000 over 

middelvannstand 12 cm. (Nye tall fra Fylkesmannen i Nordland er 298 cm.) 
 
Returnivået er det havnivået som i gjennomsnitt overstiges en gang i løpet av en 200 års periode. 
Returnivåer beskriver spesielle hendelser, og sannsynligheten for at de kan inntreffe er uttrykt 
ved gjentaksintervallet.15 
 

Minimum høyde av beskyttelsesmur for sikring mot stormflo: 298 + 63 – 12 cm = 349 cm over 
middelvannstand. Dette avrundes til 3,5 m.  

 
Bølgepåvirkning 
I tabellene er det ikke medregnet lokale forhold for bølgepåvirkning. Anlegget ligger i et område på 
Store Kalvøya som vil være i lé for storsjøen, slik at bølgepåvirkningen vurderes til å være normal, 
altså ingen tilleggsfaktor. Som angitt foran vil muren bygges med topp på kote +7,0 som gir svært god 
margin for sikring mot bølgepåvirkning. 
 
Radon 
Som angitt under pkt. 5.15 er hele Store Kalvøya registrert som «moderat til lav» radonsituasjon. 
Eventuell radongass som stiger opp fra grunnen i de utsprengte bassengene vil bli fraktet ut av 
vannmassene som føres gjennom bassengene.  

 

6.3.2 Grad av utnytting  
Anlegget kan ha en utnyttelsesgrad på inntil 100 % BYA. 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det vil være fire-fem personer på anlegget til enhver tid. 10 personer opererer anlegget, på skift. I 
tillegg vil det være to personer i administrasjonen. Samlet er dette 12 arbeidsplasser.  

Næringsarealet er på ca. 79.000 m2. 

6.4 Boligmiljø/bokvalitet 
Det er ingen bygninger på land for opphold. Fôringsflåte ligger til kai på vestsiden av øya. I 
fôringsflåten er det sove- og oppholdsrom for mannskap.  

 
14 Fylkesmannen i Nordland 2017: Havnivåstigning og stormflo - nye tall. 
www/https://www.fylkesmannen.no/nn/Nordland/Samfunnstryggleik-og- 
beredskap/klimatilpasning/Havnivastigning-og-stormflo---nye-tall/ 
15 DSB: Sea Level Change for Norway. NCCS Report no. 1/2015. 2015:10 
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6.5 Parkering 
Her vil ikke være bilkjøring.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
El-kraft. Kraft leveres fra el- eller hydrogen-aggregat i fôrflåten. Som nødstrøm vil el-kraft leveres fra 
dieselaggregat i fôringsflåten. Aggregatet er lite og er godt lydisolert. Drift av anlegget krever 
anslagsvis 500 kWh. 

Rørsystem som fører sjøvann til og fra anlegget ligger under havoverflaten. Inntaksrør går til 15 m 
under overflaten og utløpsrør går til ca. 5 m under havoverflaten, se pkt. 6.3.1. 

Vanntilførsel. Ferskvann leveres i tanker med fôringsbåt til fôringsflåten.   

Det er ikke spillvann fra anlegget.  

 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Atkomst, varelevering 
Ved normal drift av anlegget vil det være en del trafikk til og fra øya i forbindelse med 
personellskifte, levering av slakteklar fisk og mottak av fôr (se tabell nedenfor). Oppsummert vil det 
anslagsvis være anløp av ett mindre fartøy pr. dag og mellom ett og tre større fartøyer pr. uke.16 

Adkomsten til området er med båt til kai.  

Formål, type fartøy Hyppighet 
Mannskapsbytte, mindre fartøy 1 gang pr. dag 
Tiltransport av fôr, større fartøy 1 gang pr. uke 
Tiltransport av smolt, brønnbåt 4 ganger pr. år 
Levering av slaktefisk, brønnbåt 1 gang pr. uke 
Levering av slam, ensilasjebåt 1 gang pr. mnd. 
Annet, servicefartøy etc. 1 gang pr. uke 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det er ikke planlagt nye offentlige anlegg. 

6.9 Miljøoppfølging 
Ivaretakelse av miljøet har vært et viktig element ved utformingen av planen, slik det er gjennomgått 
under pkt. 7 nedenfor.  

At rømning av fisk ikke skal forekomme er en vesentlig forutsetning ved utformingen av anlegget. 
Dette er nærmere beskrevet under pkt. 7.4.  

 
16 Akvaplan-niva 2020 :4 
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Det er lagt stor vekt på at de utsprengte bassengene anlegges slik at det i størst mulig grad beholdes 
en skjerm mot sjøen som urørt, naturlig fjell. Betongvegger utformes med skrå flater mot sjøen og 
forblendes med naturstein for bedre å harmonere med naturen. 

Byggetid for anlegget er beregnet til 18 måneder. Sprengningsmasser vil bli ført ut av området til 
fastlandet. I byggeperioden vil det bli daglig båttrafikk til og fra anlegget.  

Planbestemmelsene krever at anleggsarbeidene, massehåndtering og transport skal skje uten 
spredning av partikulært materiale og at rester av plastledninger mv. fra sprengninger ikke spres. 
Sprengningsarbeider skal utføres i perioden 10.september til 10. mars for å redusere forstyrrelsene i 
hekkesesongen i anleggsperioden. 

I utbyggingsperioden vil anleggsarbeidet medføre en tilleggsforstyrrelse som kan skremme fugl bort 
fra området rundt Store Kalvøya. Det antas imidlertid at dette vil være en temporær effekt.  

Det ble ikke funnet hekking av sjøfugl på Store Kalvøya, og utbygging av holmen vil derfor gi ingen til 
liten negativ påvirkning i forhold til sjøfuglers oppholds- og hekkeområder. Se også pkt. 5.6.2 over. 

Avbøtende tiltak er tatt hensyn til i planleggingen som lukkede fôranlegg, slamavskillere og at 
avløpsvann slippes ut på dypt vann.    

6.10 Universell utforming 
Universell utforming skal imøtekommes i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk.  

6.11 Uteoppholdsareal 
Sydvestre del av Store Kalvøya vil bli beholdt urørt. Den naturlige vegetasjonen vil bli værende urørt.  

Det er gode solforhold her. Det er ingen skjerming for vind i disse naturområdene.   

6.12 Kollektivtilbud 
Hurtigbåt anløper Sør-Landego, ca. 2 km unna.  

6.13 Kulturminner 
Her er ikke registrert kulturminner.  

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Vanntilførsel. Ferskvann leveres i tanker med fôringsbåt til fôringsflåten.   

Det er ikke spillvann fra anlegget.  

Toalett i fôrflåten er av type Biovac som bare slipper ut rent vann. Anlegget består av mottakstank, 
reaktortank og slamtørker. Tørrstoffet fjernes til godkjent anlegg. 

6.15 Plan for avfallshenting 
Avfall fraktes med båt én gang pr. måned til mottaksanlegg godkjent av Fylkesmannens 
miljøvernavdeling.  

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
ROS-analysen viser at særlig to tiltak må følges opp: 
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 Sikring mot 200-års stormflo ivaretas ved bygging av tilstrekkelig høy mur, 3,5 m, og sikringsnett. 

(5) 
 Ved bygging av anlegget håndteres sprengningsmasser spesielt. (35) 
 Anleggsperioden med sprengningsarbeider skal utføres i perioden 10. september til 10. mars for 

å redusere forstyrrelsene i hekkesesongen. (37) 
 
Virkning: 

Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4 
Sannsynlighet: 
Svært sannsynlig 4 6, 7 35, 37   
Sannsynlig 3  41   
Mindre sannsynlig 2  38 5  
Lite sannsynlig 1     
 

6 - Radongass, 5 – Tidevannsflom, 7 – Vindutsatt, 35 – Støy og støv fra trafikk, 37 – Støy og støv fra andre kilder, 38 – 
Forurensing av sjø, 41 – værforhold begrenser tilgjengelighet. 

 

6.17 Rekkefølgebestemmelser 

6.17.1 Estetisk utforming (felt BI, SK, STI og VHS) 
Ved rammesøknad skal det legges ved en redegjørelse for de arkitektoniske grepene, med 
perspektiver som viser innpassing til omgivelsene. 

6.17.2 Tiltak i sjø (felt BI, SK, STI og VHS) 
Før rammetillatelse kan gis skal det foreligge uttalelse fra Bodø kommune i h.h.t. havne- og 
farvannsloven. 

Før rammetillatelse kan gis skal det foreligge godkjennelse fra Fiskeridirektoratet region Nordland av 
miljøundersøkelser og kartlegging av strøm og bunnforhold som dokumenterer at utslippet vil være 
miljømessig forsvarlig.  

6.17.3 Uttak av masser (felt BI) 
Før igangsetting av byggearbeider skal det være utarbeidet tiltaksplan for sikring mot spredning av 
partikulært materiale i anleggsfasen. Denne tiltaksplanens skal være godkjent av teknisk etat, Bodø 
kommune. 

6.17.4 Sikkerhetsstillelse (felt BI) 
Bankgaranti som sikkerhetsstillelse i h.h.t. § 3.9 skal oversendes Bodø kommune før 
igangsettingstillatelse. 

6.17.5 Avfall (felt BI) 
Før tiltaket tas i bruk skal det dokumenteres mottak av avfall. 

 



Side 69 av 101 
 

7 Konsekvensutredninger 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått i oppstartmøtet 22.04.2020 og 
(foreløpig) konklusjon er: 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger 

Oppstartmøtet anga at følgende tema skal inngå i utredningen, se pkt. 2.5 foran:  

 Stormflo 
 Bølgepåvirkning 
 Landskapsvirkning 
 Konsekvenser for friluftsliv  

Nordland fylkeskommune (Nfk) har i sitt innspill til melding om planoppstart bedt om at det utredes: 

 Arealet til industri er større enn 15.000 m2. Nfk ber om at det nærmere vurderes KU-
forskriftenes vedlegg I pkt. 24, og at dette ses i sammenheng med vedlegg II nr. 11j – 
«Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.» (Pkt. 10 b: Utviklingsprosjekter for by- 
og tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg.) 

 Friluftsliv i forhold til kommuneplanens bestemmelser 
 Støy 

Forskrift om konsekvensutredning § 21 angir faktorer som skal vurderes for planen. Disse er opplistet 
nedenfor. Oversikten gjennomgås her og med angivelse av hvordan disse punktene er behandlet 
eller om disse ikke er relevante. 

Faktorer/tema Omtale i oversikten nedenfor 
 naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 3 
 økosystemtjenesteri 1, 3, 4, 6 
 nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 2, 3 
 kulturminner og kulturmiljø 1 
 friluftsliv 6 
 landskap 1 
 forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, 

forurensning av vann og grunn, samt støy) 
2, 3 

 vannmiljø, jf. Vannforskriften 2, 3 
 jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 4 
 samisk natur- og kulturgrunnlag 5 
 transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Planbeskrivelsen pkt. 6.6 og 6.7 
 beredskap og ulykkesrisiko Planbeskrivelsen pkt. 6.16 
 tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 

sykkelveinett 
Planbeskrivelsen pkt. 6.10 

 barn og unges oppvekstsvilkår Ikke relevant 
 kriminalitetsforebygging Ikke relevant 
 arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 1 
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Tema Behandlet Gjennom-
gått  

1. Landskap, 
estetikk og 
byggeskikk (inkl. 
kulturminner) 

Tiltaket medfører inngrep i landskapet, men den estetiske 
behandling med gjenstående fjell gjør at anlegget ikke vil stikke 
seg ut markant. Betongvegger utformes med skrå flater mot 
sjøen og forblendes med naturstein for bedre å harmonere med 
naturen. 

7.2.1 

5.5 

2. Miljøfaglige 
forhold (vann- 
og luft-
forurensning, 
støy) 

Avløpsvann fra anlegget renses med slamavskiller og avløpet 
legges mot nordvest til sund med gode strømforhold. 

Området har god gjennomlufting og her er ikke 
luftforurensning.  

Drift av oppdrettsanlegget gir ingen støy annet enn svært lite 
lyd fra et godt isolert, mindre dieselaggregat som bare vil være i 
drift for nødstrøm. 

6.3 
6.14 
5.17 
5.16 
6.6 
7.3 

3. Naturmangfold Etter vår vurdering synes de deler av planområdet hvor det 
planlegges inngrep/aktiviteter å være tilstrekkelig dekket for 
vurdering av naturmangfoldet, og slik at det ikke synes 
nødvendig å innhente ny kunnskap. 

Planen vurderes å være tråd med prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Videre vurderes det at 
naturmangfoldlovens kapittel II om bærekraftig bruk hermed er 
ivaretatt. 

5.6  
7.4 

4. Naturressurs-
grunnlaget 

Her er ikke dyrkbar jord. Øya er utmark som beiteland for sau, 
men praktisk talt ikke i bruk. Området inngår ikke i 
reinbeiteområder.  

Her er ingen mineralske ressurser av regional eller nasjonal 
verdi.  

De uttatte steinmassene fraktes bort fra området. Det tas sikte 
på at massene benyttes til veiprosjekter, flyplassanlegg eller 
lignende fyllingsarbeider. 

Hensynet til jord- og naturressurser synes herved å være 
ivaretatt. 

5.7 
5.8 
7.5 

5.6.5 
 

5. Stedsutvikling og 
næringsliv 

Tiltaket vil ikke gi noen negativ virkning for næringslivet.   

Oppdrettsanlegget vil samlet tilføre området 12 arbeidsplasser.  

5.2  
6.4 
7.6 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag. 

Planforslaget vil ikke endre bruken av området i forhold til i dag. 5.8 
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6. Friluftsinteresser Planområdet er ikke i direkte bruk som friluftslivsområde, men 
grenser opp mot lei for fritidsbåter.  

Området vil få en noe redusert verdi som friluftslivsområde på 
grunn av at området vil oppleves i noe mindre grad som uberørt 
naturområde. 

Det konkluderes med at det ikke vil være behov for noen 
avbøtende tiltak ut over de tiltak som ligger i prosjektet ved 
bevaring av berg mot sjøen med sine ytre visuelle elementer og 
forblending av betongvegger med naturstein. 

5.6.1  
5.9 
7.7 

7. Arealet til 
industri er større 
enn 15.000 m2 

Anleggets påvirkning på omgivelsene: Aktivitet og 
trafikkforhold, visuelle elementer, støy 

5.2 
5.5 
6.3 
6.6 
7.2.1 
7.3 
7.7 

 

Sammenfatning 

Konsekvensutredningen viser at nye tiltak i liten grad vil få negative konsekvenser for omgivelsene 
(miljø og samfunn) når det gjelder temaene miljøfaglige forhold (vann- og luftforurensning og støy), 
naturmangfold, naturressursgrunnlaget, stedsutvikling og næringsliv, samt samisk natur- og 
kulturgrunnlag. Det vil derfor ikke være behov for avbøtende tiltak.  

Når det gjelder temaet landskap, estetikk, byggeskikk (inkl. kulturminner) og friluftsinteresser er det 
foreslått avbøtende tiltak for å redusere den visuelle opplevelsen av inngrepene på øya. Også for 
luftforurensing og er det foreslått avbøtende tiltak for å minimere risiko for støvspredning og 
spredning av forurensning i forbindelse med anleggsfasen.  

Planforslaget samlet vurderes å ha akseptabel virkning på miljø og samfunn. 

 

7.1 Lokalisering17 

7.1.1 Avstander mellom akvakulturanlegg 
Krav til avstander mellom anlegg for oppdrett av fisk er regulert gjennom flere bestemmelser med 
hjemmel i ulike lover og forskrifter. Mattilsynet er ansvarlig for disse vurderingene og vedtak om 
tillatelse til etablering gis med hjemmel i Matloven såfremt de finner at etableringen ikke innebærer 
en uakseptabel risiko for spredning av smitte. Følgende konkrete beskrivelse legges til grunn for 
saksbehandlingen (Mattilsynet 2019): "Det skal foretas en konkret vurdering av smittefaren for det 
omsøkte akvakulturanlegg og dets omliggende miljø, jfr. etableringsforskriftens § 7 første ledd. I 
vurderingen av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen 

 
17 Akvaplan-niva 2020 (b) 
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akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg, jfr. § 7 annet ledd. Tetthet av 
akvakulturanlegg i nærområdet vil ha betydning for hvor stor smittefaren er og det er viktig at den 
enkelte lokalitet vurderes i sammenheng med anlegg og akvakulturrelaterte virksomheter i et større 
geografisk område. Det understrekes likevel at det ikke ligger til Mattilsynet å foreta overordnede 
vurderinger av hva som vil være hensiktsmessig arealstruktur i et område utover å vurdere 
smitterisikoen".  

Ut fra gjeldende regelverk er det etablert anbefalinger for hvilke avstander som bør tillates. 
Hovedregelen er at avstanden skal være minst 5 km i sjø mellom anlegg for laksefisk, og mellom 
sjøanlegg for laksefisk og landbaserte settefisk- og stamfiskanlegg for alle arter. Dersom flere 
sjøanlegg tilhører en felles brakkleggingsgruppe kan kortere avstander aksepteres, men det må da 
være minst 5 km mellom hver brakkleggingsgruppe (Mattilsynet, 2019). Ved søknad om etablering 
eller utvidelse av matfiskanlegg større enn 3600 tonn MTB kan det være aktuelt for Mattilsynet å 
stille særskilte krav til at det dokumenteres forsvarlig drift. Sjøvannsbaserte matfiskanlegg på land 
uten desinfeksjon av inntaks- og/eller avløpsvann skal i prinsippet vurderes ut fra de samme 
kriteriene som merdbaserte matfiskanlegg i sjø. De anbefalte minsteavstandene kan reduseres 
dersom anlegget desinfiserer inntaks- og/eller avløpsvann.  

Mattilsynets retningslinjer innebærer at det må være en avstand på 5 km fra andre etablerte matfisk- 
eller settefiskanlegg og til det planlagte landbaserte anlegget. En kartfesting av lokalitetene i Bodø 
kommune med en 5 km. buffersone rundt hver lokalitet viser at det er få eller ingen gjenværende 
områder hvor det kan etableres landbaserte anlegg i tråd med retningslinjene (Figur nedenfor). 

 

Figur 66. Akvakulturlokaliteter for laksefisk i Bodø kommune, samt lokaliteter med buffersoner som strekker seg inn i Bodø 
kommune. Fargelagte/skraverte soner angir arealformål i kommuneplanens arealdel. Sirkler: buffersoner rundt 
akvakulturlokaliteter med 5 km radius. Plankartgrunnlag: Fiskeridirektoratets kartverktøy 
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7.1.2 Avstand til produksjonsområdegrense 
I forbindelse med innføring av regelverk om produksjonsområder og det såkalte trafikklyssystemet er 
Norges kyst delt inn i 13 produksjonsområder for produksjon av laksefisk. Innenfor hvert av disse 
vurderes grad av påvirkning på en miljøindikator, og dette legges til grunn for regulering av 
produksjonsvolum innenfor produksjonsområdet. Foreløpig er lakselusindusert dødelighet på vill 
laksefisk den eneste miljøindikator.  

Faglig bakgrunn for grensene mellom produksjonsområdene er opprinnelig fremmet i rapport fra 
Havforskningsinstituttet (HI) (Ådlandsvik 2015). Intensjonen var å etablere geografiske områder der 
miljøpåvirkningene kunne måles, og HI tolket ikke at etablering av branngater lå i bestillingen. HI 
modellerte spredning av lusesmitte mellom anlegg langs kysten, og basert på dette er grensene etter 
senere justeringer satt på områder med lav smitteutveksling. Ettersom arbeidet identifiserte 
områder med lavere smitteutveksling har Mattilsynet siden benyttet disse som branngater som 
hindrer smitteutveksling mellom områdene, og har tatt følgende presisering om dette inn i sin 
veileder for behandling av etableringssøknader: "Hovedregelen er at Mattilsynet ikke godkjenner 
søknader som vi antar vil føre til økt risiko for utveksling" (Mattilsynet 2019). Det er imidlertid ikke 
angitt noen retningslinjer for hva som er akseptabel avstand til grensen, da dette vil bero på flere 
lokale forhold og da særlig distanse mellom lokaliteter på hver side av grensen.  

Et landbasert på Store Kalvøya vil bli liggende i produksjonsområde 9, ca. 13,5 km fra grensen mot 
produksjonsområde 8. Nærmeste lokaliteter i produksjonsområde 8 er Kjølvika, Storevika og 
Hestholmen, med en distanse til Store Kalvøya på henholdsvis 27, 28 og 31 km (Tabell nedenfor, figur 
nedenfor). Korteste distanse mellom eksiterende lokaliteter skilt av grensen er Kjølvika- Kariskjæret 
og Storevika–Kariskjæret, begge med en avstand på ca. 24 km.  

Havforskningsinstituttet bemerker i sitt forslag til grenser at deres analyse viser at smitte mellom 
anlegg er sterkere i nordlig retning enn i sørlig retning, og begrunner dette med at den norske 
kyststrømmen bærer nordover (Ådlandsvik 2015). Mattilsynet har etter dette spesifikt drøftet 
smitteutveksling over grensen mellom PO 8 og 9 i sak 2018/20851318, og fremhever også her at det 
er en nordgående kyststrøm fra PO 8 til 9, og i tilfellet med den aktuelle lokalitet "er vurderingen sør 
for produksjonsgrensen og vil kunne medføre et større lusesmittepress fra produksjonsområde 8 til 
9". Basert på dette tolkes det at det legges til grunn en lavere terskel for vurdering av nærhet til 
produksjonsområdegrensene for anlegg som ønskes etablert sør for grensene. 

Distanse Avstand 
Store Kalvøya-PO-grense 14 km 
Store Kalvøya-Kjølvika 27 km 
Store Kalvøya-Storevika 28 km 
Store Kalvøya-Hestholmen 31 km 
Kjølvika-Kariskjæret 24 km 
Storevika-Kariskjæret 24 km 
Hestholmen-Kariskjæret 31 km 

 

 
 

18 
http://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=60518&
documentId=104758 



Side 74 av 101 
 

 

 

Figur 67. Lokaliteter i tilknytning til grense mellom produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø) og 9 (Vestfjorden og 
Vesterålen) (blå linje). Røde linjer viser oppmålte distanser gjengitt i tabell over. Kilde kartgrunnlag: Fiskeridirektoratets 
kartverktøy  

 

7.1.3 Fiskeriaktiviteter i Bodø kommune 
I store deler av de ytre kystområder i Bodø kommune er det registrert fiskeplasser, mens det i de 
indre fjordområder i stor grad er registrert gyte- og oppvekstområder for fisk (Figur nedenfor). 
Aktiviteter tilknyttet drift av akvakulturanlegg innebærer tradisjonelt sett risiko for arealkonflikter 
mot andre bruksinteresser i kystsonen. Erfaringsgrunnlaget med den nye driftsformen som 
landbaserte matfiskanlegg representerer er naturlig nok svakere enn for tradisjonelle anlegg. 
Sannsynligvis vil konfliktpotensialet være lavere, men likevel kan aktivitetene være til hinder for 
utøvelse av fiskeri. Det anses derfor fordelaktig å plassere anlegget i et område med minst mulig 
fiskeriaktivitet.  

Registrerte gytefelt representerer en verdi både i forbindelse med fiskeri og naturmangfold. 
Kunnskapsgrunnlaget rundt effekter av akvakultur på gyteaktivitet hos torsk er mangelfullt, og 
Havforskningsinstituttet har derfor igangsatt et større forskningsprosjekt for å undersøke dette 
nærmere19. Grunnet bekymring tilknyttet dette teamet er det imidlertid fra Fiskeridirektoratet uttalt 
at det er ønskelig å unngå plassering av akvakulturanlegg i tilknytning til gytefelt. Det anses derfor 
fordelaktig å plassere anlegget utenfor områder med registrerte gytefelt.  

 
19 https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/desember/skal-forske-pa-hvordan-oppdrett-pavirker-torskestammer 
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Figur 68. Kystnære fiskeridata i tilknytning til Bodø kommune. Kartgrunnlag: Fiskeridirektoratets kartverktøy  

 

7.1.4 Verneområder  
I de ytre sjøarealene av Bodø kommune finnes det, i likhet med mange andre områder langs kysten, 
verneområder med formål om vern av viktige verdier tilknyttet naturmangfold og kystlandskap. De to 
verneområdene som ligger nærmest Store Kalvøya er Bliksvær og Karlsøyvær / Karsløyfjorden (Figur 
nedenfor). Nedenfor gis et kort utdrag av verneformålene for hvert av disse område, og en 
overordnet vurdering av sannsynlighet for påvirkning på verneverdiene.  

Bliksvær  
Verneområder i Bliksvær inneholder områder med to ulike nivåer av vern og har en korteste avstand 
på omtrent 10,5 kilometer til Store Kalvøya (Figur 5A). Bliksvær naturreservat dekker deler av 
området og har verneplan for sjøfugl. Verneformålet lyder som følger: "Formålet med fredningen er å 
ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har både 
store botaniske (havstrand- og rik kalkbergvegetasjon) og ornitologiske (hekke-, myte- og 
overvintringsområde for sjøfugl) verdier"20. Hele Bliksvær er dyrelivsfredningsområde med 
verneformål knyttet til sjøfugl og sel21. Basert på den relativt lange avstanden mellom områdene og 
Store Kalvøya vurderes det at det ikke vil være noen direkte effekter av det landbaserte anlegget på 
verneverdiene i Bliksvær. Til sammenligning kan det nevnes at Bodø lufthavn ligger omtrent 7 
kilometer fra verneområdet, og Bodø sentrum ca. 10 kilometer unna.  

Karlsøyvær / Karlsøyfjorden  
Verneområder i Karlsøyvær / Karlsøyfjorden har en korteste avstand på omtrent 14 kilometer til 
Store Kalvøya og inneholder områder med tre ulike typer/nivåer av vern. Karlsøyfjorden marine 
verneområde har verneformål som knytter seg til sjøbunnen og dens ulike i bunntyper og 

 
20 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000096   
21 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000097  
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organismesamfunn i skjellsandforekomster, tareskog og bløtbunnsområder22. Karlsøyvær 
naturreservat har verneplan for sjøfugl med følgende formålsbeskrivelse: "Formålet med fredningen 
er å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har 
både store botaniske (havstrandvegetasjon) og ornitologiske (hekke- og overvintringsområde for 
sjøfugl) verdier"23. Karlsøyvær dyrelivsfredning har også verneplan for sjøfugl og utgjør en 2 km 
buffer rundt hele Karlsøyvær naturreservat for å ivareta et verdifullt beiteområde for sjøfugl. 
Området er et viktig hekkeområde for sjøfugl, selv om artsutvalget er ordinært. Viktig område for 
havørn, og lundefugl fra Sørfugløy og Røst forekommer i store mengder når det er store innsig av 
sil.24 

Basert på avstanden på 14 km ansees det som usannsynlig at et landbasert anlegg på Store Kalvøya 
vil utgjøre en direkte forringelse av områdets verdi for sjøfugl. Organiske utslipp fra oppdrettsanlegg 
er vanligvis bare detekterbare i nærheten av anlegget, og dette overvåkes gjennom norsk standard 
NS-9410:2016 «Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg». Utslipp av 
næringssalter fra oppdrettsanlegg kan føre til at økte konsentrasjoner av næringssalt kan måles nær 
anleggene, men disse spres og fortynnes vanligvis raskt. 

Konsentrasjonen av næringssalter måles på en rekke stasjoner langs kysten gjennom ulike 
overvåkningsprogrammer. En samlet vurdering gjort av HI for produksjonsområde 9 peker på en lav 
risiko for miljøeffekter som følge av økt næringssalttilførsel fra fiskeoppdrett (Grefsrud 2019).  

Området mellom Store Kalvøya og Karlsøyfjorden er svært åpent med en antatt svært god 
vannutskiftning og fortynning av næringsstoffer, og det ansees derfor som usannsynlig at anlegget vil 
medføre en forringelse av de marine naturtypene i Karlsøyfjorden.  

 

Figur 69. Vernede områder i ytre havområder i Bodø kommune: Bliksvær (A) og Karlsøyvær /Karlsøyfjorden. Kartgrunnlag: 
https://kart.fiskeridir.no/plan 

 
22 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003634  
23 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000245 
24 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000244 
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Figur 70. Verneområder i Bliksvær (A) og Karlsøyvær / Karlsøyfjorden (B). Kilde: Naturbase 

7.1.5 Konklusjon 
Denne gjennomgangen sammenstiller informasjon om de ulike nærings-, verne- og 
forvaltningsinteresser i kystsonen, og de arealutfordringer som forbindes med disse. Plassering av et 
landbasert anlegg stiller visse krav til lokaliteten med tanke på bl.a. strømforhold/vannkvalitet og 
undervannstopografi for å sikre et godt oppdrettsmiljø i enhetene og samtidig unngå uakseptabel 
miljøbelastning i forbindelse med utslipp fra anlegget.  

Funnene presentert i dette punktet viser at Store Kalvøya ligger i ett av få områder i Bodø 
kommune hvor kommuneplanen åpner for akvakultur og der oppdrettsbetingelse er gode 
samtidig som påvirkning på andre nærings- og miljøverdier kan holdes lavest mulig. 

 

7.2 Landskap, estetikk og byggeskikk (inkl. kulturminner) 

7.2.1 Landskap, estetikk 
Som beskrevet under pkt. 5.3 er Store Kalvøya relativt lav i forhold til de omliggende øyene og 
Korten, og ikke minst i forhold til det store fjellmassivet Landegode.  

Ved etablering av oppdrettsanlegget beholdes en skjerm mot sjøen som urørt, naturlig fjell. Den 
estetiske behandlingen med gjenstående fjell sammen med utvendig plastring med naturstein av 
betongveggene gjør at anlegget ikke vil stikke seg markant ut i landskapet. 
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Figur 71. Store Kalvøya sett fra syd. Foto Gisle Jakhelln juni 2020. 

 

7.2.2 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner på Store Kalvøya. 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 anses som oppfylt. 

Det er ikke behov for avbøtende tiltak ut hva som ligger i planforslaget.  

 

7.3 Miljøfaglige forhold 
Luft- og vannforurensning, lys og støy 

Energi 
Drift av oppdrettsanlegget baseres på el-kraft og evt. hydrogen. 
 
Transport til og fra anlegget vil være som skipstrafikk. Sjøtransport er den miljømessige gunstigste 
transportmåten, vesentlig bedre enn landbasert transport. 
 
Luft 
Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning. Tiltaket gir ingen luftforurensning. 

Vann 
For å unngå påvirkning av områdene rundt Store Kalvøya vil avløpsvann fra anlegget renses med 
slamavskiller. Avløpet legges mot nordvest hvor det er gode strømforhold.  

Støy 
Øya er ikke belastet med støy. Som nødstrøm for drift av anlegget er det et dieselaggregat (3.500 
kWh) som er svært godt lydisolert.  

Lys 
Som beskrevet under pkt. 6.3.1 vil det langs kantene av bassengene monteres lys på lave master som 
arbeidslys i den mørke årstiden. Disse avskjermes slik at det ikke kastes lys utenfor gang- og 
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arbeidsområdene, og særlig avskjermet mot Korten, som krav i planbestemmelsene. Fôrflåten har 
arbeidslys. Dette vil være avskrudd om natten, når det ikke foregår arbeid.  

Planbestemmelsene krever at anleggsarbeidene, massehåndtering og transport skal skje uten 
spredning av partikulært materiale og at rester av plastledninger m.v. fra sprengninger ikke spres. 

Som avbøtende tiltak kreves at lys skal avskjermes mot Korten. Det er for øvrig ikke behov 
for avbøtende tiltak ut over tiltak i anleggsfasen.  

 

7.4 Naturmangfold 
Det skal ikke forekomme rømning av fisk fra oppdrettsanlegg. Dette er fastslått i NS 9416 
Landbaserte akvakulturanlegg for fisk.  

Anlegget på Store Kalvøya er landbasert med lukkede bassenger. Sikring mot rømning er ivaretatt i 
tre trinn: 

1. Fisken står i lukkede reisveier (lengdestrømsenheter) 
2. Det er gitter ved inntaks- og utløpsrørene og nett over bassengene 
3. En sammenrullet not trekkes over bassengene ved situasjoner med ekstrem stormflo som en 

ytterligere sikkerhet mot rømning  

Skulle det komme overvann inn i bassengene er utløpene stengt ved gitter. Om det slår inn bølger 
ved stor sjø vil derfor ikke gi noen risiko for rømning.  

En situasjon med ekstrem stormflo vil kunne medføre at havet kommer over sikringsmurene, med 
topp på kote +3,5, og flomme inn i bassengene. En slik ekstrem situasjon vil være varslet på forhånd. 
Den sammenrullede noten vil da bli trukket over bassengene og sikre mot rømning.  

Disse avbøtende tiltakene ivaretar sikkerhet mot rømning. 

7.4.1 Påvirkning på sjøfugl25 
I utbyggingsperioden vil anleggsarbeidet medføre en tilleggsforstyrrelse som kan skremme fugl bort 
fra området rundt Store Kalvøya. Det antas imidlertid at dette vil være en temporær effekt.  

Det ble ikke funnet reir av sjøfugl på Store Kalvøya, og utbygging av holmen vil derfor gi ingen til liten 
negativ påvirkning i forhold til sjøfuglers oppholds- og hekkeområder. 

Avbøtende tiltak 
Opportunistiske sjøfugler som gråmåke, svartbak, storskarv, toppskarv og kanskje også teist og 
krykkje vil kunne trekke til anlegget for å søke etter mat. Det anbefales derfor å benytte støtter som 
hindrer nedtynging av nettet som dekker enhetene, og at dette nettet er laget av mørkt og tykt 
materiale, slik at man begrenser mengden sjøfugl som vil kunne sette seg fast i nettet.  

For å redusere forstyrrelsene i hekkesesongen i anleggsperioden legges det opp til at 
sprengningsarbeider skal utføres i perioden 10. september til 10. mars. 

 
25 Akvaplan-niva 2020:26. 
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Andre avbøtende tiltak er allerede tatt hensyn til i planleggingen som lukkede fôranlegg, 
slamavskillere og at avløpsvann slippes ut på dypt vann.  

Disse avbøtende tiltakene sikrer at utbygging av Store Kalvøya vil gi liten negativ 
påvirkning i forhold til sjøfuglers oppholds- og hekkeområder. 

7.4.2 Påvirkning på strandsone26 
Strandsonen vil i hovedsak bli påvirket under anleggsperioden på Store Kalvøya. Ved sprengning og 
byggearbeid vil det oppstå en del steinstøv som kan komme ut i strandsone og dekke til alger og dyr 
her.  

Det at begge stasjoner som er undersøkt har tydelige eksponerte fjæresoner, tyder på at der god 
strøm i vannet rundt Stor Kalvøya. Dette vil hjelpe til å føre steinstøv fra utbygging vekk fra 
strandsonen og også spre utslipp av organisk materiale fra anlegget godt. 

Utbyggingen av Store Kalvøya foregår hovedsakelig på land og strandsonen vil bli beholdt stort sett 
intakt over hele holmen, med unntak av bygging av kai. Dersom det blir sprengning og utfylling ved 
kaibygging vil det påvirke kaiområdet permanent. Sprengstein og utfyllingsmasser har en annen 
overflate enn stein som har vært naturlig i sjøen lenge, og det tar svært lang tid før slike masser blir 
rekolonisert av naturlig flora og fauna, med unntak av noen få arter. Det vil være noe båttrafikk i 
området i både anleggs- og driftsperioden, men annet enn mulig uhellsutslipp av olje vil ikke dette 
påvirke strandsonen.  

I driftstiden av anlegget vil det bli ført en del organisk utslipp til sjøen, som potensielt kan føre til 
eutrofiering. Imidlertid vil renseteknologi på anlegget ta unna det meste av organisk avfall, samt at 
utslippspunkt av avløpsvann vil føres på dypt vann slik at det ikke stiger til overflaten og føres mot 
land.  

Omkringliggende strandområder rundt Store Kalvøya likner øya i algeflora og fauna. Dersom det 
skulle oppstå en situasjon som påvirker alge- og dyreliv i strandsonen på negativt vis vil det være 
mange områder som rekruttering av arter kan skje fra. Det vil dermed ikke ta lang tid etter en 
hendelse før området er rekolonisert og bygd opp igjen til det opprinnelige. 

Avbøtende tiltak 
Bruk av lukkede fôranlegg og slamavskillere og at avløpsvann slippes ut på dypt vann ivaretar sikring 
mot forurensning av strandsonen. 

Disse avbøtende tiltakene ivaretar sikring av strandsonen mot forurensning.  
 
Utenom anleggsvirksomhet og bygging av kai vil ikke utbyggingen av Store Kalvøya ha 
negative konsekvenser på strandsonen. 

 

 

 

 
26 Ibid 2020:28. 
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7.4.3 Naturmangfoldloven 
Vurdering av denne detaljreguleringsplanen for Store Kalvøya i forhold til Naturmangfoldloven: 

 Naturmangfoldloven Vurdering 

§ 8 Off. beslutninger skal så langt som rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er 
basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 
 

Planen bygger på tilgjengelig 
kunnskap om vilt og planter på 
Store Kalvøya. Her er ikke vilt 
eller reindrift. Registrerte viktige 
naturområder med sårbare arter 
er vurdert til ikke å bli 
skadelidende.  
 

§ 9 Når det treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Planen sikrer at tiltak bygger 
på og tar hensyn til tilgjengelig 
kunnskap om naturmiljøet og 
naturmangfoldet.  
Etter vår vurdering foreligger 
det tilstrekkelig kunnskap om 
naturmangfoldet og virkninger 
på naturmangfoldet. Føre-var-
prinsippet får dermed ikke 
anvendelse. 
 

§ 10 En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 
for. 

Planen legger opp til en 
økologisk bærekraftig 
forvaltning. Det er bare små 
inngrep som vil kunne forstyrre 
dagens situasjon i tilgrensende 
områder og da i svært liten grad. 
 

§ 11 Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller 
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 
karakter. 

Det er utredet fare for skade på 
naturmangfoldet som følge av 
fysiske tiltak. Slik skade vil være 
helt minimal. Dersom nye tiltak 
planlegges skal fare for skade på 
naturmangfoldet utredes, og det 
skal eventuelt iverksettes 
avbøtende tiltak. 
 

§ 12 For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet 
skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater. 
 

Ved fysiske tiltak som følger av 
planen er kjente metoder og 
teknikker, sammen med 
relevant lovverk, lagt til grunn 
for planlegging. Dette vil 
videreføres for senere 
detaljprosjektering, 
gjennomføring og drift.  
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Etter vår vurdering synes de deler av planområdet hvor det planlegges inngrep/aktiviteter å være 
tilstrekkelig dekket for vurdering av naturmangfoldet, og slik at det ikke synes nødvendig å innhente 
ny kunnskap. 

Planen vurderes å være tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Videre 
vurderes det at naturmangfoldlovens kapittel II om bærekraftig bruk hermed er ivaretatt. 

 

7.5 Naturressursgrunnlaget 
Her er ikke dyrkbar jord. Planforslaget foreslår ingen områder med dyrket jord omdisponert til andre 
formål.  

Øya er utmark som beiteland for sau, men praktisk talt ikke i bruk. Området inngår ikke i 
beiteområder for rein. 

Her er ingen mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi. Se pkt. 5.6. 

De uttatte steinmassene fraktes bort fra området. Det tas sikte på at massene benyttes til 
veiprosjekter, flyplassanlegg eller lignende fyllingsarbeider. 

Hensynet til jord- og naturressurser synes herved å være ivaretatt.  

 

7.6 Samfunnsutvikling - stedsutvikling og næringsliv 
Dagens bruk av øya som beite for sau er helt minimal slik at endringen her ikke vil gi noe negativt 
utslag for næringslivet.   

Reindrift. Store Kalvøya er ikke område for reindrift.  

7.6.1 0-alternativ 
I denne sammenhengen er 0-alternativet at her ikke etableres oppdrettsanlegg eller andre aktiviteter 
innen planområdet hvor det kreves detaljreguleringsplan. I dette ligger at området vil bli slik det er i 
dag som et uberørt naturområde med noe beiting for sau.  

7.6.2 Alternativ 1 
Alternativet omfatter de planlagte tiltakene. Virkning av tiltakene er gjennomgått foran. 
Planforslaget vil ikke endre bruken av området i forhold til i dag. 

7.6.3 Arbeidsplasser 
Oppdrettsanlegget vil samlet tilføre området 12 arbeidsplasser. 

Sammenfatning 

Det er ikke behov for avbøtende tiltak.  
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7.7 Friluftsliv 
Det vises til verdivurdering av dagens situasjon under pkt. 5.9 foran.  

7.7.1 «0-alternativet» 
Konsekvensene av et tiltak skal vurderes i forhold til forventet tilstand i området dersom tiltaket ikke 
gjennomføres (0-alternativet), dvs. hvordan den framtidige situasjonen for friluftslivet i området vil 
være dersom tiltaket ikke gjennomføres.27  

Dagens situasjon vil være uendret dersom tiltaket ikke gjennomføres, dvs. at det ikke etableres det 
planlagte oppdrettsanlegget. Her vil neppe bli økt bruk av området som friluftslivsområde.  

Stort  
negativt 

Middels 
negativt 

Lite  
negativt  

Intet Lite  
positivt 

Middels 
positivt 

Stort  
positivt 

---------------- ---------------- --------------- ------------ --------------- ---------------- ---------------- 
   ↑    

Tiltaksområdets verdi (liten) og influensområdets verdi (stor) sammenstilt med tiltakets omfang, for 
0-alternativet: intet tiltak.  

7.7.2 Virkninger av tiltaket – «Alternativ 1» 
Tiltaket vil ikke endre bruken direkte av området og de tilliggende områdene som friluftslivsområde. 
Det vil være den visuelle endringen som i en viss grad vil endre opplevelsen av strøket som uberørt 
natur. Her vil være beskjeden aktivitet til oppdrettsanlegget av mannskap og fartøyer. (Se pkt. 6.7.1.) 
Dette er også sett i forhold til den øvrige båttrafikken gjennom sundet. Det vil være minimal støy- og 
lysforurensning fra anlegget.  

Som avbøtende tiltak legges det vekt på å bevare de ytre svabergene og karakter av knauser på øya, 
sett fra sjøen, særlig langs sydøstsiden, sydsiden og nordsiden, dvs. fra fritidsbåter i sundet østenfor.  

Utbyggingen vurderes til å gi «middels negativ» virkning for de tilstøtende områdene/ 
influensområdet. 

Stort  
negativt 

Middels 
negativt 

Lite  
negativt  

Ubetydelig Lite  
positivt 

Middels 
positivt 

Stort  
positivt 

---------------- ---------------- --------------- ------------ --------------- ---------------- ---------------- 
 ↑      

 

Planforslaget vil vurdere ett hovedalternativ. Eventuelle endringer vil være i form av arkitektonisk 
uttrykk. De tekniske kravene til anlegget gir rammer for utformingen. Derfor vil det ikke være aktuelt 
med flere alternativer til planforslaget. 

7.7.3 Sammenfatning 
Tiltaksområdets verdi (liten) og influensområdets verdi (stor) sammenstilt med tiltakets omfang, for 
alternativ 1: intet tiltak. 

 
27 DN håndbok 18-2001 pkt. 3.5: «Dette vil kunne avvike fra dagens situasjon i et område, selv om dagens 
situasjon vil være utgangspunktet for vurderingen av 0-alternativet. Beskrivelsen av den framtidige situasjonen 
bør bygge på foreliggende planer, målsettinger og retningslinjer for det berørte området, slik det er 
framkommet gjennom registreringsfasen.» 
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Stort  
negativt 

Middels 
negativt 

Lite  
negativt  

Ubetydelig Lite  
positivt 

Middels 
positivt 

Stort  
positivt 

---------------- ---------------- --------------- ------------ --------------- ---------------- ---------------- 
 ↑      

 

Området vil få noe redusert verdi som friluftslivsområde i forhold til hva strøket har i dag.  

Det iverksettes avbøtende tiltak for bevaring av det visuelle inntrykket gjennom å beholde 
de ytre svabergene og karakter av knauser på øya, sett fra sjøen, særlig langs sydøstsiden, 
sydsiden og nordsiden, dvs. fra fritidsbåter i sundet østenfor. 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Tilrettelegging gjennom planforslaget for et landbasert oppdrettsanlegg gir kommunen et nytt 
oppdrettsanlegg med bedre miljøforhold enn dagens åpne anlegg med mærer i sjø.  

Anlegget ligger i skjærgårdslandskap med urørt preg, men søker å ta hensyn til opplevelsesverdien 
for friluftslivet ved i stor grad å bevare visuelt viktige elementer i naturen.  

Planen tar hensyn til naturmangfoldet ved å sikre mot forurensning av vann/sjø ved lukkede 
fôranlegg, slamavskillere og føring av avløpsvann ut på dypt vann.  

Tiltaket gir 12 nye arbeidsplasser. 

8.1 Stedets karakter 
Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra uberørt naturområde til et 
næringsområde. Deler av planområdet vil oppleves som uberørt. 

8.2 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Ingen registrerte forhold. Det er følgelig ingen endringer. 

8.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Som beskrevet under pkt. 5.6 og 7.3 er her gjennomført registreringer og vurderinger som 
konkluderer med at utbyggingen av Store Kalvøya vil gi ingen til meget liten negativ virkning på 
naturmangfoldet. 

8.4 Uteområder 
Planområdet brukes ikke til friluftslivsområde i dag. Planen vil derfor ikke gi endringer i forhold til 
dagens situasjon innen planområdet. 

8.5 Trafikkforhold 
Det er bare sjøverts trafikk i nærområdet og beskjedne friluftslivsaktiviteter. Ved etablering av 
tiltaket vil her bli noe økt båttrafikk til og fra anlegget som beskrevet under pkt. 6.7, ca. 10 båtanløp 
pr. uke.  

Det er ingen endringer i kollektivtilbudet. 
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8.6 Barns interesser 
Her er i dag ingen bruk av området. Naturområdene utenom planområdet er tilgjengelige. Her er 
ingen endringer i forhold til dagens situasjon. 

8.7 Universell tilgjengelighet 
Her er ingen endringer. Der plan- og bygningsloven krever dette vil dette følges opp i bebyggelsen. 

8.8 Energibehov – energiforbruk 
Kraft leveres fra el- eller hydrogen-aggregat i fôrflåten. Som nødstrøm vil el-kraft leveres fra 
dieselaggregat i fôringsflåten. Aggregatet er svært godt lydisolert. Drift av anlegget krever anslagsvis 
3.500 kWh.  

8.9 ROS 
ROS-analysen viser at særlig tre tiltak må følges opp: 
 
 Sikring mot 200-års stormflo ivaretas ved bygging av tilstrekkelig høy mur, 3,5 m, og sikringsnett.  
 Ved bygging av anlegget håndteres sprengningsmasser spesielt.  
 Anleggsperioden med sprengningsarbeider skal utføres i perioden 10. september til 10. mars for 

å redusere forstyrrelsene i hekkesesongen.  
 

Her er ingen spesielle vindforhold, luftforurensning eller forurensning i grunnen. 

8.10 Jordressurser/landbruk 
Ingen endringer i forhold dagens bruk av området. 

8.11 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 

Det er ingen nye anlegg for tilførsel av ferskvann, se pkt. 6.5 foran. Her er ikke spillvann fra anlegget. 

8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planen medfører ingen direkte virkninger for kommunen. 

8.13 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen vil ved utbygging gi 12 nye arbeidsplasser. Bolig for disse vil kunne være på Sør-Landego, 
Helligvær eller i Bodø. For øvrig medfører planen ingen endringer til dagens næringsinteresser i 
området. 

8.14 Interessemotsetninger 
Naboer har kommentert planene om etablering av oppdrettsanlegget på området, primært under 
henvisning til utsikt og visuelle endringer, se pkt. 9.1.12-9.1.14 nedenfor.  Disse forhold er søkt 
imøtekommet ved utformingen av anlegget. 

Kommunens kulturkontor og friluftsorganisasjoner har påpekt områdets store verdi som uberørt 
friluftsområde, se pkt. 9.1.9-9.1.11. Temaet er drøftet under pkt. 5.6.1 Naturmangfold og INON-
status, og under pkt. 7.7 Friluftsliv.  
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8.15 Avveining av virkninger 
Planen legger til rette for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for fisk som er miljømessig et 
bedre anlegg enn anlegg i sjø med mærer, som er det vanlige i dag. Inngrepene i naturmiljøet er 
minimale som følge av etablering av dette anlegget.  

Området vil få noe redusert verdi som friluftslivsområde i forhold til hva strøket har i dag. Det vil 
være den visuelle endringen som i en viss grad vil endre opplevelsen av strøket som uberørt natur. 
Det er beskjeden båttrafikk til anlegget, ca. 10 anløp pr. uke, mens det er jevn båttrafikk av 
fritidsbåter gjennom sundet.  

Den estetiske behandling med gjenstående fjell gjør at anlegget ikke vil stikke seg markant ut i 
landskapet. 

Kommentarer fra naboene skal være ivaretatt gjennom planbestemmelsenes krav i rekkefølge-
bestemmelsene. 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader ved oppstart av planarbeidet  
Vi har mottatt disse uttalelsene for annonseringen 07.05.2020. Frist for uttalelser var 12.06.2020: 

1. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 
06.05.2020 

Generelle kommentarer og henvisning til veiledere og verktøy. 

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi 
ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

2. Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT 
14.05.2020 
 
Selv om reguleringsplanområdet omfatter mye sjøareal, vil selve inngrep i sjø være begrenset til 
rørledninger til inntak og uttak av vann og en mindre kar for servicebåt. Det finnes ingen kjente 
kulturminner under vann i gjeldende tiltaksområdet og inngrep i sjøbunnen vurderes som 
begrenset i omfang. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget. 

UiT minner om varslingsplikten etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

3. Kystverket Nordland 
29.05.2020 

Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkter ingen særskilte merknader til 
planarbeidet. Vi kan ikke se at tiltakene det tilrettelegges for vil få negativ innvirkning for 
ferdselen eller sjøsikkerheten i farvannet.  

Søknad om tiltak i sjø skal behandles særskilt etter havne- og farvannsloven (2019) § 14. Dette 
gjelder eksempelvis utfylling i sjø, etablering av kai, flytebrygge, inntaks- og utslippsledninger 
m.v. Det er Bodø kommune som eventuelt skal behandle slike søknader, jf. havne- og 
farvannsloven § 14 annet ledd.  

Kystverket har ut over dette ingen merknader på nåværende tidspunkt i planprosessen.  

4. Fiskeridirektoratet 
04.06.2020  
 
Det er ikke registrert fiskeplass, gytefelt, oppvekst- eller beiteområder innenfor planområdet. 
Nærmeste fiskeriregistrering er et oppvekst- og beiteområde for torsk ca. 4,5 kilometer sør for 
planområdet. Fra innmeldt fiskebruk og sporingsdata fremkommer det at det foregår 
fiskeriaktivitet ca. en kilometer nord for planområdet. 
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Når utslippspunkt skal planlegges må det gjøres miljøundersøkelser for å se på strøm og 
bunnforhold for å kartlegge om utslippet vil være miljømessig forsvarlig. Fiskeridirektoratet 
region Nordland bidrar gjerne med mer informasjon om fiskeriinteressene i området, dersom det 
er ønskelig. Vi viser dessuten til vårt kartverktøy som inneholder en hel mengde informasjon om 
både fiskeri, innmeldt bruk, måleverktøy, marine naturtyper og mer. Kartløsningen kan finnes på: 
https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/.  

Det er snakk om å ta ut 400.000 m3 steinmasser som skal fraktes bort fra området, ifølge 
planinitiativet. Hvor massene skal fraktes og hva som skal skje med de er ikke spesifisert. Det 
fremkommer også at avbøtende tiltak for å forhindre spredning av partikulært materiale i 
forbindelse med sprengningsarbeidet som skal fastsettes i planbestemmelsene. Når vi får mer 
informasjon om hvordan massene vil bli tatt hånd om, hvilke planlagte avbøtende tiltak for å 
forhindre partikkelspredning som vil bli gjennomført og plassering av utslippspunktene, vil vi 
kunne bedre uttale oss om og vurdere eventuell konflikt med fiskeriinteressene, og om det vil 
være forsvarlig for marint liv og miljø i området.  

5. Nordland Fylkes Fiskarlag 
10.06.2020 

Nordland Fylkes Fiskarlag har orientert Bodø Fiskarlag om høringen og laget har ikke 
motforestillinger til planene.  

Det bes konkretisert hvilke avbøtende tiltak som planlegges i forbindelse med 
sprengningsarbeidene for å sikre at den planlagte aktiviteten ikke går på bekostning av marint 
miljø. 

Det vises til Fiskeridirektoratets kommentar (punkt 4 over) om fiskeriaktivitet ca. én km nord for 
planområdet og at dette tas hensyn til i det videre planarbeidet.  

6. Direktoratet for mineralforvaltning - DMF  
12.06.2020 

DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, 
at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. 

Vi registrerer at sprengmassene skal fraktes ut av område, mellomlagres og selges, og ser positivt 
på at overskuddsmasser gjenbrukes fremfor å deponere i sjø. 

7. Fylkesmannen i Nordland 
15.06.2020 

Konsekvensutredning 

«Påvirkningen av det nærliggende marine miljøet vil avhenge av strømforholdene og biomassen i 
anleggene. Som utgangspunkt bør det imidlertid legges til grunn at denne påvirkningen vil være 
betydelig.  
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Det er derfor vesentlig at det her legges opp til konsekvensutredning, jf. §§ 8 og 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger, samt vedlegg II pkt. f i forskriften. Selv om det ikke lenger er et krav at 
planer som omfattes av § 8 i forskriften skal ha planprogram, gir dette et godt felles 
utgangspunkt for at den videre planprosessen ivaretar berørte interesser på en best mulig måte. 
Dette vil også kunne bidra til å redusere konfliktnivået, og dermed også saksbehandlingstiden.» 

Planprogrammet 

De opplistede utredningene i planprogrammet er relevante tema.  

«Det bør imidlertid klargjøres nærmere hva som skal utredes og hvordan dette skal 
gjennomføres. Dette er også et krav i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, jf. 
forskriftens § 17, der det går fram at «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse».» 

Viser til veileder M-1324 fra Miljødirektoratet.  

Landskap 

«I tillegg til forholdene som er angitt ovenfor bør det utarbeides et «synlighetskart» som viser de 
områdene som anlegget kan sees fra, (jf. veilederen om «Vurdering av landskapsvirkninger ved 
utbygging av vindkraftverk». Lokaliseringen bør videre visualiseres fra «Korten» og andre aktuelle 
steder i Korten-Fenes friluftsområde (jf. naturbase-ID FK00002275), samt fra øvrige naturlige 
utsiktspunkter i området. 

Forurensning 

Vannmiljø  

Som utgangspunkt er det grunn til å anta at den kjemiske og økologiske vannmiljøtilstanden i 
området er god.  

 Vannmiljøtilstanden bør likevel verifiseres ved representative prøver.  
 Det bør foretas strømmodelleringer som viser hvordan belastningen av næringssalter og 

partikulært materiale vil fordeler seg.  
 I den grad det avdekkes områder som blir vesentlig belastet bør avbøtende tiltak så langt 

som mulig angis.  

Støy  

Det bør foretas støyberegninger som viser støybelastningen i tilliggende områder, og spesielt i 
det tilliggende friluftsområdet - FK00002275. Vi viser her til retningslinje T-1442/2016, der bl.a. 
følgende går fram (pkt 2.3.1):  

«Ved etablering av ny støyende virksomhet bør det synliggjøres i hvilken grad virksomheten 
vil berøre natur og friluftsområder støymessig:  

 hvor stor del av tiden/hvor ofte vil natur- og friluftsområder i de ulike kategoriene bli 
utsatt for støynivåer over de anbefalte grenseverdiene.  

 når den støyende virksomheten pågår»  
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Retningslinjen angir Lden 40 dB som grense for støy i det som er klassifisert som stille områder, 
som større friluftsområder på land og sjø der fravær av menneskeskapt støy er en viktig del av 
opplevelsesverdien.  

Lysforurensning  

På samme måte som støy vil lys fra menneskelig næringsvirksomhet virke forstyrrende for 
opplevelsen av de tilliggende naturområdene. Med utgangspunkt i synlighetskartet bør ev. 
konsekvenser i form av lysforurensning vurderes for ulike deler av tilliggende områder.  

Avbøtende tiltak bør i nødvendig grad angis. 

Naturmangfold på land  

Det bør foretas en  

 kartlegging i felt av mulige hilokaliteter for oter, samt av hekkende fugl i områdene som 
blir direkte eller indirekte28 berørt av tiltaket, så langt det ikke kan godtgjøres at 
gjennomført kartlegging er tilstrekkelig.  

 feltkartlegging av den verdien sjøområdene som potensielt berøres av trafikk eller andre 
forstyrrelser har for mytende og rastende sjøfugl gjennom årstidene.  

Marint naturmangfold  

Området som kan bli påvirket av utslipp fra anlegget29 bør kartlegges ved hjelp av video-opptak 
fra ROV, eller andre aktuelle hjelpemidler. Store deler av havbunnen her er et større 
sammenhengende skjellsandområde, som er klassifisert som en svært viktig naturtype. Det vil 
være spesielt viktig i denne sammenhengen å få kartlagt om det fins korallforkomser her, og ev. 
forekomster av s.k. rugelbunn (jf. Artsdatabanken).  

Ev. avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser bør angis.  

Friluftsliv  

Som det går fram av forslaget til planprogram er store friluftslivsinteresser knyttet til området, jf. 
området med naturbase-ID FK00002275, som er klassifisert som svært viktig i den regionale 
kartlegginga som er gjennomført.  

Konsekvensene bør utredes i henhold til metodikken som er angitt i veilederen angitt ovenfor.  

Mulige avbøtende tiltak bør angis, f.eks. i form av skjerming av lys eller lyd (jf. ovenfor). 

Massedisponering 

Det går fram at utgraving av anlegget vil gi ca 400.000 m3 masse. Planforslaget bør klargjøre 
hvordan massene skal håndteres.  

 
28 Området som er indirekte berørt vil variere fra art til art. Hekkelokaliteter for rovfugl som ligger nærmere 
enn en km fra lokaliteten kan f.eks. bli påvirket av aktivitetene her 
29  Området avgrenses ut fra strømmodelleringer.  
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I utgangspunktet er massene å anse som avfall, jf forurensningsloven § 27. Det går fram av 
forurensningsloven § 32 at næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinning, slik 
at det opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som 
ellers ville blitt brukt. Berggrunnen her består av sterkt omdannet granittisk gneis, og vil trolig ha 
verdi ut over å være rene fyllmasser. 

Fylkesmannen kan eventuelt etter søknad gi tillatelse til etablering av sjødeponi med hjemmel i 
forurensningsforskriften kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag. Dette vil imidlertid 
trolig medføre en omfattende søknadsprosess med bakgrunn i risiko for utslipp av sprengplast, 
spredning av partikler og nitrogensalter fra sprengstoff, fiskeriinteresser og naturinteresser ved og 
rundt det eventuelle dumpeområdet. Sjøbunnen i nærområdene inngår i større områder med 
sammenhengende skjellsand, som er klassifisert som en svært viktig marin naturtype.  

Ved etablering av et slikt deponi kan det også være aktuelt å sette krav om langvarig overvåking. 
Et eventuelt område for etablering av sjødeponi bør også avklares i reguleringsplanen.  

Klima  

Mulighetene for bruk av slammet til produksjon av biogass sammen med andre bioråstoffer bør 
utredes.  

Det bør utredes hvordan driften av anlegget kan foregå mest mulig klimavennlig, f.eks. ved bruk 
av biogass som energikilde. 

Vurdering/utredning av alternativer  

Utsprengning av den østre delen av Kalvøya, et område på ca 16 daa som er vel 300 m langt, vil, 
sammen med utbygging av kaianlegget, medføre at Kalvøya og de tilliggende områdene i 
betydelig grad endrer karakter fra å være et naturområde til å bli et industriområde. Lokaliseringen 
vil videre kreve tilførsel av vann og strøm.  

Det bør derfor redegjøres for mulige alternativer for lokalisering i, eller i tilknytning til, 
næringsområder som er etablert eller planavklart. Dette klargjøres i forskrift om 
konsekvensutredninger, jf. forskriftens § 19, der det også stilles krav om at «relevante og realistiske 
alternativer» skal utredes.  

Sikkerhet ved konkurs – opprydding  

Det bør redegjøres for hvordan området, så langt som mulig, kan restaureres / tilbakeføres ved en 
ev. konkurs. Det bør også klargjøres om tiltakshaver er villig til å avsette årlige midler til et fond 
som blir øremerket for å finansiere sikring av en slik opprydding, tilsvarende som for massetak.» 

Andre planfaglige forhold  

Samfunnssikkerhet og beredskap  

Klimatilpasning  

Fylkesmannen viser til generelle punkt vedr. oppfølging av klimaendringer. 

Håndtering av slam 



Side 92 av 101 
 

«Det må sikres at planen setter av tilstrekkelige arealer til renseanlegg og håndtering/ 
mellomlagring av slam fra renseanlegget.» 

Samordning av statlige innsigelser i Nordland 

Fylkesmannen ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i 
den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på 
offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 

8. Nordland fylkeskommune 
24.06.2020 

Forholdet til nasjonale og regionale interesser 

Nfk viser til gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som 
inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden og viser spesielt til kapittel 8.3 Naturressurser, 
kulturminner og landskap: 

a) «Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer» 

b) «Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging» 

og kapittel 8.5 Kystsonen heter det bl.a.:  

g) «Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 
naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal bevares. 

j) Arealplanlegging på alle nivå må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekkelige og 
tilfredsstillende arealer til en bærekraftig produksjon.» 

Naturinngrep, friluftsliv og miljø  

Det planlagte anlegget medfører relativt store inngrep i form av utsprenging i et begrenset 
område. Ifølge kommuneplanens arealdel ligger Store Kalvøya i en hensynssone for friluftsliv. Slik 
fylkeskommunen tolker bestemmelsene knyttet til hensynssonen, er det ikke satt begrensninger 
som har direkte føringer for planene som foreligger. Rett øst for planområdet, og grensende til 
dette, ligger Korten-Fenes som er karakterisert som svært viktig friluftsområde.  

Det er gitt tillatelse til sjøbasert akvakultur i sundet umiddelbart øst for planområdet, og i 
samsvar med overordnet plan. Det landbaserte anlegget som nå planlegges skal erstatte 
lokaliteten i sjø. Et landbasert anlegg kan ha mindre negativ virkning for friluftsliv fordi det ikke 
innebærer faste installasjoner i sjø som kan hindre bruk av fritidsbåt o.l. Vi ber likevel om at 
konsekvenser for friluftsliv kommer tydelig frem når planforslaget sendes til høring og offentlig 
ettersyn.  
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Bassengene skal omkranses av murer som skal nå opp til kote +10 der vannspeilet skal ligge på 
ca. kote +9. Høyeste punkt på øya er +13,6 m på den østre delen og +15,9 m på den vestlige. 
Murene rundt bassengene vil endre landskapsbildet av Store Kalvøya. Denne effekten skal 
reduseres ved at yttersidene forblendes av naturstein. Fylkeskommunen mener at det likevel kan 
bidra til å redusere opplevelsen av landskapet i området. Vi ber derfor om at konsekvensene 
utredes i planarbeidet, og at det legges stor vekt på at disse murene utformes på en slik måte at 
de går mest mulig i ett med landskapet rundt.  

Fylkeskommunen avventer det endelige planforslaget, men gjør oppmerksom på at planene kan 
være i strid med vesentlige regionale interesser når det gjelder landskap. Vi mener det er viktig at 
konsekvenser for friluftsliv og landskap utredes gjennom planarbeidet, slik at avbøtende tiltak 
kan gjennomføres. 

Vannmiljø  

Under anleggsfasen er det fare for at støv og øvrige utslipp fra sprengningsarbeider, o.l. kan gi 
økt utslipp til sjøen rundt. I driftsfasen blir det utslipp av prosessvann med oppløste 
næringssalter. Deler av sjøbunnen rundt øya er registrert med naturtypen større 
tareskogforekomst med stortare. Vi ber om at det i planarbeidet tas hensyn til dette og at det i 
endelig plan er innhentet data som kvantifiserer utslippene av næringssalter, partikler, m.m.  

Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet 
ifølge plan- og bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig 
vannforvaltning finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 
12 samt vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster.  

Vi viser også til vår veileder Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet.  

Klimahensyn  

Norsk klimaservicesenter har utarbeidet en klimaprofil for Nordland. Denne gir et kortfattet 
sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilen er 
et supplement til klimahjelperen. Vi viser også til klimatilpasning.no, se havnivå i kart og NVEs 
nettsider. 

Konsekvensutredning  

Av oppstartsmeldingen går det fram, at plankonsulentens vurdering er at den planlagte 
etableringen kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn og dermed utløse krav om 
konsekvensutredning. Flere tema er listet opp som grunnlag for konsekvensutredningen.  

Kommunen på sin side vurderer at konsekvensene ikke er så store at de utløser 
konsekvensutredning. Denne vurderingen begrunnes i liten negativ landskapseffekt, ikke store 
konsekvenser for friluftsliv eller dyreliv og samsvar med kommuneplanens arealdel.  

Så langt vi kan se er øya satt av til LNFR-formål gjennom kommuneplanens arealdel. I 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel heter det bl.a. i § 9.3.1 følgende:  
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Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø tillates 
ikke spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til 
slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for 
tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.  

Planlagt overflateareal for bassengene som skal reguleres til industri, er oppgitt til i alt 16 500 m2. 
Dette er større areal enn hva som er utløsende for konsekvensutredning i KU-forskriftens vedlegg 
I, pkt. 24. Vi ber om at dette vurderes nærmere i planarbeidet, og at en ser til forholdet til 
vedlegg II, pkt. j.  

Planområdet ligger som tidligere nevnt innenfor en hensynssone for friluftsliv. I planarbeidet bør 
derfor forholdet mellom kommuneplanens bestemmelser og vurdering av behov for 
konsekvensutredning vurderes. Det samme gjelder for støybelastning i anleggsfasen.  

I tillegg til tema som er listet opp i oppstartsmeldingen vil framheve støy i anleggsfasen og 
påvirkning på naturmiljøet som relevant utredningstema. Vi viser her til plan- og bygningslovens 
§ 4-2.  

Vi viser også til følgende retningslinjer som bør inngå som grunnlag i planleggingsarbeidet.  

− Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

− Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

Kulturminnefaglig 

Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i 
konflikt med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. 
Vi har foreløpig ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse 
når planforslag foreligger.  

Innspillet gjelder ikke kulturminner under vann eller samiske kulturminner; det vises til egne 
vurderinger fra Norges arktiske universitetsmuseum og Sametinget.»  

Generelt 

Nfk påpeker generelt at det må tas hensyn til fremtidig klimaendringer (medtas i ROS-analysen), 
alternative energikilder skal vurderes, tilgjengelighet for alle, estetiske forhold, medvirkning med 
berørte parter, naturmangfoldlovens prinsipper om offentlige beslutninger og 
vannkraftforskriftens § 12 om sikring av god vannkvalitet. 

9. Bodø kommune, kulturkontoret    
15.08.2020 

Uttalelsen gjelder behovet for konsekvensutredning. 

Området er satt av til kombinasjonsformål; natur, friluftsliv, ferdsel og akvakultur. I tillegg er 
området underlagt hensynssone friluftsliv.  
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Vi anser landbaserte anlegg som en positiv utvikling innenfor akvakultur, men mener at 
lokasjonen i dette tilfellet er uheldig.  

Et landbasert akvakulturanlegg vil gi irreversible landskapsinngrep. Med nevnte arealformål og 
hensynssone friluftsliv, mener vi at det er viktig å gjennomføre konsekvensutredning som ser 
nærmere på innvirkning på friluftsliv, natur og ferdsel. Vi er derfor uenig i foreløpig konklusjon 
om at dette ikke er nødvendig. Viser til Forskrift om konsekvensutredninger §10, tredje ledd 
bokstav b).  

Viser også til tiltakshavers beskrivelse under punkt 12 i planinitiativet, datert 06.03.2020.  

For eksempel bør støy, visuelt inntrykk, belysning og eventuelle ferdselsrestriksjoners innvirkning 
på landskap og friluftsliv utredes. Det kan være aktuelt å kreve avbøtende tiltak.  

Kortenområdet, som ligger innenfor Kalvøya, har fått vurderingen svært viktig i 
friluftskartleggingen som ble gjennomført i 2011.  

Området er unikt, tilnærmet inngrepsfritt, og innbyr til varierte aktiviteter både på land og på 
sjøen. Aktivitetsmulighetene i området er utallige. Telting, kajakkpadling, fjellturer, fiske, 
bærplukking, oppdagelsesturer i den unike kampesteins-ura og andre aktiviteter på gresslettene. 
Området er lett tilgjengelig med hurtigbåt fra Bodø, og er svært barnevennlig.  

Både lokalbefolkningen på Landegode, hyttefolk, tilreisende fra Bodø og båtturister er brukere av 
området. Det er merket som uthavn i offisielle sjøkart og nevnt som attraktivt område på flere 
tur-, seil- og båtnettsider. Kajakklubben, seilforeningen og de ulike båtforeningene i Bodø 
benytter området aktivt.  

Regionalt og nasjonalt er området viktig for sjøbasert friluftsliv, jf. at det brukes som 
oppankringsområde for ferdsel langs Norgeskysten. Korten er et naturlig stoppunkt på tur 
nordover eller sørover, før eller etter evt. kryssing av Vestfjorden. Den naturlige båtleia nordover 
og utover mot Helligvær/Lofoten går i tillegg på innsiden av Kalvøya. 

Anlegget vil bli synlig fra land, fra fjellet og fra båt/kajakk. Belysning og støy fra foring og 
båttrafikk i tilknytning til anlegget vil ha påvirkning. Den opplevelsesmessige verdien av området 
vil bli svekket av anlegget. Vi anser det derfor som viktig at det gjennomføres 
konsekvensutredning slik at ulempene blir vurdert sammen med hensiktsmessige avbøtende 
tiltak. 

10. Bodø og Omegns Turistforening    
11.06.2020 

[…] «Når det gjelder Bodø kommune sin behandling av saken så langt kan vi ikke se av referater 
eller på annen måte at kommunens naturfaglige, friluftslivsfaglige eller kulturminnefaglige 
rådgivere har vært involvert i saken. Tiltaket er et irreversibelt tiltak av stort omfang med 
betydelige miljøkonsekvenser knyttet til alle disse tre fagfeltene. 
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Vi beklager derfor å måtte konstatere at i denne saken synes det ikke å være satt opp noe 
miljøregnskap, men at så vel natur- og miljøverninteresser som friluftslivsinteresser er overkjørt 
uten videre. At det nå foreslås et landbasert anlegg gjør ikke saken likere.» Det vises til tidligere 
uttalelser til det sjøbaserte anlegget. 

Turistforeningen etterlyser arkeologiske undersøkelser. 

«Når det gjelder driftsform, skal anlegget overspennes med nett. Dette vet vi er svært uheldig i 
forhold til fugl. Store mengder sjøfugl vil bli fanget i nettet. Rovfugl som jakter på disse vil også 
havne i nettene. På Landegode hekker flere arter rovfugl.» 

«Dersom saken går videre må det foretas en grundig naturfaglig utredning knyttet til friluftsliv 
innbefattet fugler, insekter, planter, laverestående organismer og andre forhold som kan påvirke 
det biologiske mangfoldet og dermed opplevelsesverdien. Det må gjøres en grundig 
konsekvensutredning der disse forhold gis en grundig vurdering.» 

11. Naturvernforbundet i Salten 
16.06.2020 

«Lagringstanken er på ca. 30 meter i diameter, ca. 700 m2. Den vil ha en høyde på ca. 3 m over 
terreng. Volum fremkommer ikke. Det sies ingenting om behandling av slam. Det kan antas at 
slammet er tenkt tilsatt maursyre. Ved drenering vil da maursyren havne i havet. 
Luktproblematikk er heller ikke problematisert. 

I beskrivelsen av planforslaget trekkes det frem blant fordeler å unngå lakselus, mens i det i 
kommunens referat fra oppstartmøte kun omtales tidligere gitte torsketillatelse. Vi antar at det 
her er snakk om oppdrett av laks (og eventuelt ørret). Det sies ingen ting om forventet 
produksjon, noe som gjør det umulig å beregne mengde slam (kloakk). Fra samme tiltakshavers 
tilsvarende planer i Gildeskål, Meløy og Rødøy er det antydet en produksjon på 10 000 tonn årlig. 
Er dette aktuelt her må man anta et utslipp på minimum 5-6 000 tonn slam årlig. I tillegg vil 
utslipp av næringssalter (vannløselige), ved en slik estimert produksjon, basert på 
Havforskningsinstituttets «Risikorapport for Norsk havbruk 2018», bli 360 tonn årlig (TEOTIL -
Norderhaug 2016). Dette er tall basert på konvensjonelt oppdrett. Det antas at tallene for 
landbasert oppdrett er vesentlig høyere. Slike utslipp er totalt uakseptable. 

Kun helt lukkede RAS (resirkulering)kan fjerne forurensing til akseptabelt nivå. 

I anleggsfasen skal det sprenges ut og fjernes omtrent 400.000 m3 fjell. Dette er helt 
uakseptabelt inngrep i urørt natur. 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 har regulert Store Kalvøya som del av kombinert formål 
NFFA5 (planbestemmelsenes § 10.5.1): natur, friluftsliv, ferdsel og akvakultur. Bestemmelsene 
for dette er: «Innenfor områdene skal både akvakulturanlegget og fortøyningene plasseres. 
Allmenn ferdsel er forbudt 20 m fra anleggets nærmeste overflatedel, men anleggslokalisering 
må samtidig sikre at allmenn ferdsel kan skje i en 100 meters sone fra land.»  

I kommuneplanen ligger Store Kalvøya innen område regulert til hensynssone H530-3: hensyn 
friluftsliv. Her gjelder de generelle bestemmelsene for LNFR-områdene, §§ 9.3 og 9.4. 
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[…] 

I artsdatabanken kan man ikke finne registreringer gjort på Store Kalvøya. Dette betyr på ingen 
måte at der ikke finnes både rødlistearter og viktige naturtyper. Det man imidlertid vet er at øya 
er hekkelokalitet for sjøfugl. Insektsfauna, planter, alger og andre organismer utvikler seg spesielt 
i eksponerte miljø. Det kreves derfor at det foretas både registreringer og konsekvensutredning 
av tiltaket.» 

Det etterlyses arkeologiske undersøkelser. 

«Anlegget er tenkt tildekket nett. Det er en kjent problemstilling at ofte store mengder fugl blir 
fanget i slik tildekking i slike nett i tradisjonelt oppdrett. 

De fleste sjøfuglbestander har i løpet av de siste årene hatt en drastisk nedgang i antall. Årsakene 
til bestandsnedgangen som observeres hos sjøfugl skyldes i stor grad en kombinasjon av flere 
negative faktorer som påvirker overlevelse og hekkebiologi. Dette kan være overfiske av viktige 
fiskebestander, drukning i fiskegarn og oljeutslipp. De raske klimaendringene som observeres, 
med blant annet økning i havtemperaturen gir store negative konsekvenser. Denne 
oppvarmingen medfører redusert produksjon av planteplankton, noe som igjen har negative 
effekter på bestander av dyreplankton og fisk som utgjør næringsgrunnlaget for sjøfugler. 

Sjøfugl har også en livshistorie som gjør dem svært sårbare for raske endringer i miljøet. De har 
generelt en langsom hekkebiologi. 

Forurensingen fra anlegget er ikke redegjort for. Fra oppstartsmøtet står det i referatet at 50% av 
utslippene kan renses. Dersom et slik anlegg sak realiseres må det stilles strengere krav til 
rensing.  

Det er ikke sett på utfordringene rundt lydforurensing (støy) for mennesker og dyr. Spesielt 
under anleggsfasen, men også under drift. 

Naturvernforbundet i Salten ber primært om at tiltaket avvises på grunn av det massive 
irreversible naturinngrepet dette er og at det er i strid med flere av FNs bærekraftmål. 
Naturvernforbundet mener at oppdrett kun er akseptabelt når det er 100 % utslippsfritt. 
Irreversible naturinngrep som foreslått i planforslaget kan ikke godtas. 

Dersom saken går videre må det foretas en grundig naturfaglig utredning knyttet til fugler, 
insekter, planter, laverestående organismer, friluftsliv, geologi og skadepotensiale for det marine 
livet i området og deretter gjøres en grundig konsekvensutredning. Organisasjonene må få saken 
til uttalelse før noe vedtak kan fattes.» 

12. Gunnar Ramsvik.  Eier av g.nr 9 bnr 2, 8 og 9.  
26.05.2020 

«Vi vil gjøre oppmerksom på at båtleia som vi i dag benytter for å komme til vår eiendom og 
hytte går gjennom dette sundet. Har tegnet den inn på vedlagte kartskisse.  
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Det er viktig for oss å kunne benytte denne i fremtiden da det ikke er aktuelt å gå på nord-vest 
siden av anlegget da vi har liten båt. Straumsetting , bølger og vind kan gjøre det vanskelig og det 
kan til tider være farlig å ferdes utenfor Kalvøya . I sundet innenfor er vi mere i le for bølger og 
vind. […]  

Denne leia har vært benyttet av oss i over 40 år og av våre forfedre i flere generasjoner. Leia kan 
flyttes litt mot syd øst slik at vi i stor grad går der hvor den svarte inntegnede grensen går. […] 

 

 

13. Lena Ramsvik, Turid og Robert Ramsvik, Mildrid Ramsvik.  Eiere av g.nr 9 bnr 1, 3, 5, 7, 13 og 
14).  
11.06.2020 

Eiendommene omfatter området fra Høgset i nord via Ramsvika og til Juvika i sør, ca. 1-5 km 
nord for Korten. «Dette stedet er dermed en naturlig gjennomfartsåre for vår familie når vi skal 
til fritidseiendommene våre, både til fots og med båt. 

Friluftsliv, fiske og fugleliv 

Korten på Landegode er et viktig frilufts- og rekreasjonsområde for beboere på Fenes, hytteeiere 
på øya, leietakere på Landegode fyr samt øvrige båteiere eller frilufts interesserte som besøker 
stedet. 

[…] 

Hele havområdet rundt dette stedet, inkludert holmer og skjær i ytterkant av Korten, er også et 
sårbart område både for fugleliv og fiske. I dette området finner du verdens største og tetteste 
havørnbestand, måker, bekkasiner, sniper, tjeld, ender og andre verneverdige fugler.  

Det finnes også flere gode fiskeplasser i området som brukes flittig av både yrkesfiskere og 
andre. 
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[…] 

Fri ferdsel 

Etablering av et slikt landbasert oppdrettsanlegg vil bryte mot Friluftsloven på flere punkt:  

 Ferdsel på sjøen 
 Landsetting og fortøyning av båter 
 Bading 
 Ulovlig stengsler eller forbudsskilt 

Den vil også bryte med Allemannsretten, som gjelder fri ferdsel i strandsonen og retten til fritt 
fiske og oppankring av båt i strandsonen.» 

Artsmangfold og truede arter 

Påpeker at Miljødirektoratets sider med kart og informasjon om truede arter og landområdet må 
ligge som grunnlag for videre behandling av saken. 

Nødvendige utredninger  

«For å kunne ta gode beslutninger må kunnskapsgrunnlaget være solid. Det bør derfor gjøres en 
omfattende studie av natur- og fuglelivet i forhold til naturmangfold.  

Konsekvensene av å ha et landbasert anlegg vil også være store i forhold til arealbruk i 
strandsonen, energibruk, vannforbruk, klimaavtrykk og slamproduksjon. Teknisk og biologisk 
risiko ved landbasert produksjon er også betydelig. 

 Er det en plan for søppel og avfall fra anlegget  
 Hva er tidshorisonten for anlegget  
 Hva skjer med området når det ikke lengre er i bruk?» 

Det etterlyses også kulturminneregistreringer.  

Sikring av friluftsområder  

«Det bør også gjøres en vurdering om det kan være aktuelt for Nordland fylkeskommune eller 
andre å søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over dette viktige 
friluftslivsområdet, gjennom kjøp eller bruksavtale. Slik kan vi sikre at området ivaretas og 
tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner. 

Vi kan ikke se at det er foretatt en slik konsekvensutredning i denne saken og ber om at det 
gjøres.» 

14. Tore Ramsvik, Arneborg Ramsvik, Jannike Ramsvik, Stig Otto Jensvoll og Lise Jensvoll.  Eiere av 
g.nr 9 bnr 1, 3, 10 og 17. Deleiere av bnr. 2.  

11.06.2020 
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Grunneiere i Ramsvika, beliggende rett nord for Kalvøya. «Vår slekt har bebodd stedet gjennom 
generasjoner, og vi som eier eiendommene der i dag er sterkt tilknyttet famileiplassen vår. 
Stedet brukes mye året rundt, dog med hovedvekt på perioden mars-oktober hvert år.  

I dag består Ramsvika av 6 fritidsboliger/sekundærboliger, 3 naust og 4 uthus/låver. […]  

Vi og samtlige hytteeiere er alle enige i at planene om oppdrettsanlegg på Kalvøya er uheldig for 
oss, først og fremt med bakgrunn i usikkerhet rundt bruk av skipsleia vår.  

Det er imidlertid flere grunner for at det bør gjøres en konsekvensutredning av planene.» 

Påpeker  

 nødvendighet av at leia mellom Kaløvya og Korten kan brukes i fremtiden. 
 Bekymring for at sprengning og bygging vil medføre varig skade på omgivelsene, 

spørsmål om forsøpling og hva skjer om anlegget legges ned? 
 Fiske. Bekymret for at havet og fiskeplassene rett utenfor våre hytter blir forurenset 

både under etablering og drift av anlegget. 
 Fugleliv. 
 Friluftsliv. Området innenfor Kalvøya, - Korten og Osan, samt Kaløysundet må kunne 

hevdes å være Landegodes største naturperle. 
 Det er ikke ønskelig at adkomstproblemer skal begrense muligheter for matproduksjon 

og turisme i Ramsvika. 

*** 

Oppfølging av merknadene er kommentert i vedtak om offentlig ettersyn, pkt. 3.3. 

10 Vedlegg - rapporter 
 

 Akvaplan-niva AS 2020 (a): Naturmangfold sjøfugl og strandsone på Store Kalvøya, Bodø 
kommune. Utredning av konsekvenser ved etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks. 
Rapport APN-61797, 06.10.2020. 

 Akvaplan-niva AS 2020 (b): Marin arealbruk og verneverdier i Bodø kommune. Notat. 06.11.2020. 
 Akvaplan-niva AS 2020 (c): Gigante AS. Strømmålinger ved Store Kalvøya, 2020. Rapport 2020 

62440.01. 03.12.2020. 
 Akvaplan-niva AS 2020 (d): Gigante AS. Forundersøkelser med B-metodikk, Store Kalvøya, 

november 2020. Rapport 2020 62439.01. 04.12.2020. 
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i Økosystemtjenester er et samlebegrep for alle de grunnleggende goder og tjenester vi kan høste fra naturen. Begrepet er 
utviklet for å forstå sammenheng mellom tilstand i økosystemer og menneskelig velferd, og herunder være et redskap for å 
beregne den økonomiske verdien av naturen og dens tjenester. Økosystemtjeneste som et begrep er særlig brukt innen 
naturforvaltning.  

Økosystemtjenestene deles gjerne inn i fire kategorier:  

1. Forsyningstjenester (mat, ferskvann, fisk, vilt, bær osv.) 
2. Reguleringstjenester (f.eks. flom og erosjonsbeskyttelse, klimaregulering, kontroll av sykdomsfremkallende 

organismer) 
3. Støttende tjenester (f.eks. danning av jordsmonn, primærproduksjon, habitat for biomangfold) 
4. Kulturelle tjenester (f.eks. friluftsliv, estetikk, religion) 

 


