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Sammendrag
Denne undersøkelsen ble gjort etter ønske fra Hofseth Aqua, der mulige korallforekomster og andre sårbare
arter og naturtyper skulle kartlegges i forbindelse med søknad om etablering av oppdrettslokaliteten Bugane.
Det ble gjennomført kartlegging ved bruk av ROV på sju søkelinjer, alle innenfor 1 km radius fra tiltenkt
anleggsplassering.
Det ble gjort funn av korallen Anthomastus grandiflorus ved tre av søkelinjene i området rundt Bugane. Dette
er en bløtkorall som er vurdert som nær truet i Norge grunnet få og isolerte bestander. Det ble ikke observert
andre koraller eller andre sårbare arter og naturtyper i området.
Generelt bestod området av bratte fjellvegger og overheng, partier med noe slakere bunn og større steiner
med bløtere sediment innimellom. Det ble observert tette forekomster av kjempefilskjell (Acesta excavata), en
art som ofte forekommer sammen med koraller. I tillegg ble det gjort flere funn av blant annet sjøpølser,
kråkeboller, sjøanemoner og svamp.

Forsidefoto: Ingvild Andersson/Geir Johnsen

Side 2 av 45

Bugane

Figur 1. Kartleggingen rundt Bugane. Gule linjer viser søkelinjer for ROV, kryss indikerer bilder presentert i
rapport og lilla trekanter indikerer funn av koraller. Tenkt anleggsplassering er tegnet inn. Kartet har nordlig
orientering. Kartdatum WGS84.
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Forord
Denne rapporten omhandler en ROV-undersøkelse med video rundt Bugane. Formålet med
undersøkelsen var å avdekke om det eksisterer korallrev og korallskog innenfor en radius på
1 km fra tiltenkt anlegget, samt andre sårbare arter og naturtyper.
Åkerblå AS ble etablert i 1991 på Frøya (da under navnet Havbrukstjenesten AS) og har etter
det utvidet med flere avdelingskontor. Vi betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap)
langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbyr vi tjenester til brønnbåt- og
servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt
offentlig sektor. Ved Åkerblå sin avdeling i Trondheim utføres taksonomisk artsidentifisering
av marine bunndyr.
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1 Innledning
Tretti prosent av verdens forekomster av den revbyggende kaldtvannskorallen Lophelia
pertusa/Desmophyllum pertusum befinner seg på Norsk kontinentalsokkel og Norge har
således et spesielt ansvar når det kommer til forvaltning av denne arten og økosystemene den
skaper (Järnegren & Kutti 2014). Denne steinkorallen danner tredimensjonale strukturer på
havbunnen ved å bygge et kalsiumkarbonatskjelett som smelter sammen med dens egne
sidegrener og andre organismer. Når den når en viss størrelse vil den bryte opp og danner så
tre mulige habitat; levende del av revet, korallblokker og korallgrus (Freiwald et al. 1997; Fosså
& Buhl-Mortensen 1998; Rogers 1999; Hovland & Buhl-Mortensen 1999). Dette skaper nisjer
for flere arter og det har blitt dokumentert mer enn 1 300 arter på et Lophelia/Desmophyllumrev, hvor flere er viktige kommersielle arter for Norge. Slike rev kalles derfor gjerne
biodiversitets «hot spots» (Roberts et al. 2006; DN 2008).
Arten har en vid geografisk utbredelse, hvor den når sin nordligste dokumentere grense ved
vestkysten av Finnmark. Midt- Norge har den høyeste forekomsten og størst variasjon i
revtyper (Dons 1944; Freiwald et al. 1997; Fosså et al. 2000, 2015). Grunneste forekomst av
øyekorall (Lophelia pertusa/Desmophyllum pertusum) er registrert på henholdsvis 36 og 39
meter, ved Skarnsundet og på Tautraryggen – hvor den dypeste forekomsten er registrert helt
ned til 3 383 meter i Nord Atlanteren (Sneli 2014; Fosså et al. 2015; Freiwald et al. 2004 og
referanser i denne). I Norge overskrider derimot ikke dybdeutbredelsen som regel mer enn
500 meter. Øyekorallen trives best der det finnes hardt substrat med god strømtilførsel, og de
vokser gjerne direkte mot strømretningen (Fosså et al. 2015).
Steinkorallen Madrepora oculata kan også danne rev, men disse er skjørere enn
Lophelia/Desmophyllum-rev da skjelettet er mer forgrenet. Arten er ofte å finne på
Lophelia/Desmophyllum-rev, hvor den danner rammeverket sammen med øyekorallen
(Rogers 1999 og referanser i denne; DN 2008). Det er også vanlig å finne andre koraller på
revene, som hornkoraller og bløtkoraller – som da vil vokse som enkeltstående kolonier,
snarere enn å bygge rev. Når disse artene vokser med tette bestander, utgjør de det man
definerer som korallskogbunn – som videre deles inn i underkategoriene korallskoghardbunn
og korallskogbløtbunn (Lindgaard & Henriksen 2011; Husa et al. 2016). Dybdeutbredelsen for
hornkorallene overlapper utbredelsen av øyekorall, men er funnet til å kunne gå noe
grunnere. Hovedandelen befinner seg derimot mellom 200 – og 1 000 meter (Buhl-Mortensen
& Buhl-Mortensen 2005 og referanser i denne; Havforskningsinstituttet 2016).
Kaldtvannskoraller er filterspisere, hvor føden hovedsakelig er dyreplankton, men de kan også
dra nytte av bakterier, fytoplankton og løst organisk materiale (DOM) som energikilde
(Roberts et al. 2006; Järnegren and Kutti 2014).
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1.1 Trusler mot korallforekomster
Naturtypen korallrev er listet med kategori sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011
(marine dypvannsområder), mens naturtypen hardbunnskorallskog er listet som nær truet
(NT). Vurderingen av begge naturtypene er gitt på bakgrunn av kriterie 4.1 –
tilstandsreduksjon de siste 50 år. Tilstandsreduksjonen angir at naturtypen ikke lenger ansees
å være i «akseptabel tilstand», hvor VU-naturtyper viser til en sterk reduksjon på 30-50 % og
NT til nokså sterk reduksjon på 15-30 % (Buhl-Mortensen, P. 2018).
I dag ansees mekanisk skade og habitatødeleggelse fra fiskerinæringen som den største
trusselen mot disse naturtypene, og er hovedsakelig et resultat av bunntråling, men også fiske
med line og garn, bifangst samt spøkelsefiske fra tapt fiskeutstyr. Øvrige trusler knyttes gjerne
til andre mekaniske skader og sedimentering fra olje- og gass utvinning, marin gruvedrift,
installasjoner og rørledninger på havbunnen. Klimaendringer som økt havtemperatur- og
forsuring er også med på å danne det totale trusselbildet (Fosså et al. 2002, Ramirez-Llodra et
al. 2011).
Effekter fra akvakultur er derimot en relativt ny problemstilling, og er gjerne en konsekvens
av mangelfull kartlegging i kystsonen. Utslipp fra oppdrettsanlegg til omgivelsene skjer i form
av organisk partikulært materiale, løste næringssalter og legemidler. Eller i form av miljøgifter
fra fôr og eventuelle antibegroingsmidler fra anlegg og nøter. Utslipp av organisk partikulært
materiale skjer i hovedsak i form av fekalier og uspiste pellets, med et estimat på henholdsvis
12,5 % og 5 % av fôrmengden. Utslipp av løste næringssalter, skjer hovedsakelig i form av
nitrogen (nitrat, nitritt og ammonium) og fosfor (fosfat), som et resultat av fiskens
metabolisme. Utslippsmengden avhenger av biomassen på lokaliteten, mens spredningen
avhenger i hovedsak av lokale forhold som dyp, strøm og topografi. Spredningen av
partikulært organisk materiale vil også avhenge av synkehastighet og hvor lett de løses opp.
De løste næringssaltene fortynnes derimot raskt i sjøvannet. Ved lokaliteter med
strømhastigheter lavere enn 5 cm/s vil det meste av det organiske avfallet bunnfelle under og
i umiddelbar nærhet til anlegget, mens ved hastigheter større enn 10 cm/s vil
spredningsområde bli større og dermed lavere belastning rett under anlegget. Fjordlokaliteter
vil være mer utsatt for overbelastning, da det ofte kun er god strøm i merddypet, men lite
bevegelse i dypere vannlag. Ved disse lokalitetene vil derfor påvirkningen være rett under eller
i en nærhet på opptil 500-1000 meter (Falck-Andersson 2016; Husa et al. 2016).
Legemidler tilsettes enten fôr eller benyttes til badebehandling. Stoffene som benyttet i fôr
har lav løselighet i vann og vil derfor i stor grad følge spredningen av organiske partikler.
Medisinrester fra fôr har blitt funnet så langt som 1,1 km fra anlegg og opptil åtte måneder
etter behandling. Stoffer benyttet i badebehandling vil som de løste næringssaltene fortynnes
i sjøvannet over tid, avhengig av strømhastighet, vind og dybde. Det er i hovedsak det
partikulære materialet og legemidler tilsatt fôr som vil kunne komme i konflikt med eventuelle
korallforekomster, da disse følger strømmen i dypere vannlag og på bunn. Resterende utslipp
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følger hovedsakelig overflatestrømmen (Husa et al. 2016). Negativ påvirkning fra
oppdrettsaktivitet på korallforekomster er derfor ventet å være hovedsakelig fra
sedimentering (Falck-Andersson 2016).
Det er godt kjent at øyekorall håndterer sedimentering av uorganiske partikler relativt bra, det
er derimot mindre kjent hvordan de håndterer effekten av organiske partikler. Sedimentering
fjernes ved at korallen produserer et slimlag som felles sammen med sedimentet. Dette er
derimot en energikrevende prosess, og studier fra Havforskningsinstituttet viser at koraller
som vokser nærmere enn 250 meter fra oppdrettsanlegg risikerte å ha større erosjon enn
vekst. Det er ingen eksisterende kunnskap rundt effekter av økt sedimentering av organiske
partikler på hornkoraller (Tangen og Fossen 2012, Kutti et al. 2015, Falck-Andersson 2016,
Husa et al. 2016).
1.2 Forvaltning av korallforekomster
Miljøovervåkning av marine akvakulturanlegg i Norge utføres i dag etter standarden
NS9410:2016, hvor det utføres en trendovervåkning i anleggssonen (B-undersøkelse) og i
overgangssonen (C-undersøkelse). Ved disse undersøkelsene angis grad av påvirkning
gjennom en lokalitetstilstand – basert på grenseverdier gitt i standarden og gjeldene veileder.
Disse undersøkelsene er derimot tilpasset bløtbunn og vil gi lite informasjon om
tilstedeværelse av- og effekt på koraller. I mangel på et godt alternativ og krav for
miljøkartlegging av hardbunnslokaliteter, anbefaler Havforskningsinstituttet at det utføres en
naturtypekartlegging med et representativt utvalgt transekter i påvirkningsområdet, samt et
verdisettingssystem (NS9410 2016, Husa et al. 2016). Det kan også være aktuelt med en
konsekvensanalyse som et veiledende verktøy for å vurdere påvirkning, slik som foreslått av
Tangen & Fossen (2012, vedlegg 2).
Alle store rev av Lophelia/Desmophyllum og tette bestander av hornkoraller er klassifisert som
svært viktige marine naturtyper (Kategori A) i forvaltningen. Den høye verdisettingen belager
seg på de økologiske kriteriene økologisk funksjon, grad av sjeldenhet- og truethet. Her
vektlegges spesielt rikt assosiert artsmangfold, lav vekst- og regenerering, samt trusselbildet
korallforekomstene står ovenfor. Lav veksthastighet gjør at Lophelia/Desmophyllum-rev er å
regne som en ikke-fornybar ressurs, da de benytter flere tusen år for å oppnå en struktur med
en tykkelse på 10-30 meter. Veksten til hornkoraller reduseres trolig med alder og har en
gjennomsnittlig vekst på 1 cm per år, men for mellomstore kolonier varierer veksten mellom
2-6 cm per år (DN 2008, Fosså et al. 2002, Buhl-Mortensen og Buhl-Mortensen 2004, FalckAndersson 2016). Det anbefales derfor at et «føre var»-prinsipp legges til grunn for
forvaltningen av koraller (DN 2007).
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2 Materiale og metode
2.1 Område og prøvetaking
Den planlagte oppdrettslokaliteten Bugane ligger i Storfjorden i Sykkylven kommune, Møre og
Romsdal. Anlegget er tenkt å bestå av ti bur fordelt på to rekker orientert mot nordvest-sørøst.
(figur 2.1.1). Anlegget er plassert på sørsiden av fjorden, med skrående bunn som går fra land
og ned til omtrent 600 meter (figur 2.1.2). Målinger viser en hovedstrømsretning mot øst for
alle måledyp (figur 2.1.3; Åkerblå, 2017)

Figur 2.1.1 Geografisk plassering av lokaliteten (stjerne). Kartet har nordlig orientering. Kartdatum WGS84.
Fiskeridirektoratet (2020).
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Figur 2.1.2 Plassering av anlegget.

Relativ vannfluks (spredningsdyp).

Relativ vannfluks (bunndyp).

Figur 2.1.3. Strømforhold (relativ vannfluks og retning) på spredning (70 m) og bunndyp (305 m) ved Bugane.
Kartdatum WGS84 (Åkerblå, 2017).

Valg av søkelinjer ble gjort på bakgrunn av faglig forankret utbredelse av korallforekomster.
Bunntopografi og bunnhardhet ble lagt til grunn, sammen med strømforhold for å identifisere
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interessante områder for ROV (figur 2.1.5). Foreslåtte søkelinjer ble gjennomgått og godkjent
av Fylkesmannen i Møre og Romsdal (vedlegg 3).
Undersøkelsen ble gjennomført på to feltdager. De planlagte søkelinjene ble brukt som
utgangspunkt, hvor det underveis ble gjort rutevurderinger basert på blant annet
bunntopografi og artsfunn, slik som at kjempefilskjell assosieres med koraller. Disse
vurderingene ble gjort av marinbiolog og ROV-operatør underveis (vedlegg 1).

Figur 2.1.4 Undersøkelsesområde der rød strek markerer 1 km radius fra planlagt anlegg. Svarte linjer markerer
planlagte søkelinjer med navn (A-G), og gul linje markere oppkjørte søkelinjer. Planlagt anleggsplassering er
tegnet inn med ramme. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder.
Kartdatum WGS84.

Den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) benyttet i oppdraget var en Sperre SUB-FIGHTER
15K utstyrt med videokamera for analyse. Det ble gjort opptak fra start til slutt på oppsatte
søkelinjer på to kamera, en i front på ROV og en på siden av ROV. Marinbiolog fra Åkerblå var
med på å kjøre ROV for fortløpende vurderinger i felt. Videoen ble så analysert og arter
identifisert av taksonomer i avdelingen for Marine Bunndyr i Åkerblå AS (tabell 2.1.1).
Tabell 2.1.1 Oversikt over arbeid utført av Åkerblå AS og andre leverandører som er benyttet.
Leverandør

Personell

Standard

Frøy vest,
FM/Dykkeservice 9

Espen Søvik
Anders Furnes

Feltansvarlig

Åkerblå AS

Embla O. Østebrøt

NS-EN
16260:2012
NS-EN
16260:2012

Artsidentifisering og
videoanalyse

Åkerblå AS

Vurdering og tolkning av
bunnfauna

Åkerblå AS

ROV pilot

Embla O. Østebrøt
Nathalie Skahjem
Christine Østensvig
Embla O. Østebrøt
Nathalie Skahjem

NS-EN
16260:2012
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3 Resultater
3.1 Videoanalyse
Det ble registrert funn av korallen Anthomastus grandiflorus ved tre søkelinjer (A, B, og F) i
området rundt Bugane (figur 3.1.1). Ettersom hensikten med undersøkelsen var å avdekke om
det var koraller eller andre sårbare arter og naturtyper i området, ble det vurdert som lite
hensiktsmessig å benytte mye tid på å artsbestemme alle funn til laveste taksonomiske nivå,
og på å kvantifisere funnene. Generelt for området ble det blant annet observert kråkeboller
(Echinoidea indet.), kjempefilskjell (Acesta excavata), svamp (Porifera indet.) og sjøpølser
(Holothuroidea indet.). Noen av funnene er presentert og illustrert med bilde for hver
søkelinje.

Figur 3.1.1 Kartleggingen rundt Bugane. Gule linjer viser søkelinjer for ROV, kryss indikerer bilder presentert i
rapport og lilla trekanter indikerer funn av koraller. Tenkt anleggsplassering er tegnet inn. Kartet har nordlig
orientering. Kartdatum WGS84.
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3.1.1 Søkelinje A
Søkelinje A ble kjørt langs fjellvegg på omtrent 300 meters dyp, og tilbake på 200 meters dyp.
Området besto av bløtbunnsområder med noe stein og hardbunnsområder bestående av
fjellvegger. Det ble blant annet gjort funn av korallen Anthomastus grandiflorus ved denne
søkelinjen (figur 3.1.1.1-3.1.1.5).

Figur 3.1.1.1 Fjellvegg med anemoner (Actiniaria indet.) og diverse svamp (Porifera indet.).

Figur 3.1.1.2 Kjempefilskjell (Acesta excavata) og svamp (Porifera indet.).
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Figur 3.1.1.3 Svamp (Porifera indet.) og skjellpølse (Psolus squamatus).

Figur 3.1.1.4 Korallen Anthomastus grandiflorus, skjellpølse (Psolus squamatus) og diverse svamp (Porifera
indet.).
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Figur 3.1.1.5 Skjeormen Bonellia viridis sammen med noen skjellfragmenter.
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3.1.2 Søkelinje B
Søkelinje B ble kjørt mot øst på omtrent 350 meters dyp, og tilbake på omtrent 250 meters
dyp. Området besto av både fjellvegger og bløtbunnsområder. Også her ble det gjort funn av
korallen Anthomastus grandiflorus (figur 3.1.2.1-3.1.2.6).

Figur 3.1.2.1 Tomme kjempefilskjell (Acesta excavata) og flere rødpølser (Parastichopus tremulus).

Figur 3.1.2.2 Kjempefilskjell (Acesta excavata) og diverse svamp (Porifera indet.), blant annet den blå svampen
Hymedesmia sp..
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Figur 3.1.2.3 Skjeormen Bonellia viridis og sjøstjernen Henricia sp..

Figur 3.1.2.4 Kjempefilskjell (Acesta excavata), kråkebolle (Echinoidea indet.) og sjøstjernen Brisinga sp..
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Figur 3.1.2.5 Skjellpølse (Psolus squamatus).

Figur 3.1.2.6 Korallen Anthomastus grandiflorus, kjempefilskjell (Acesta excavata) og diverse svamp (Porifera
indet.).
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3.1.3 Søkelinje C
Søkelinje C ble kjørt fra omtrent 450 meters dyp og innover mot land. Området besto av
fjellvegger og noe bløtbunn. Det ble blant annet registrert kjempefilskjell og skjellpølse på
denne søkelinjen (figur 3.1.3.1-3.1.3.5).

Figur 3.1.3.1 Skjellpølse (Psolus squamatus), rødpølse (Parastichopus tremulus) og sjøpølsen Mesothuria
intestinalis.

Figur 3.1.3.2 Kjempefilskjell (Acesta excavata) og rødpølse (Parastichopus tremulus).
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Figur 3.1.3.3 Skjeormen Bonellia viridis.

Figur 3.1.3.4 Kjempefilskjell (Acesta excavata) og sjøstjernen Brisinga sp..
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Figur 3.1.3.5 Tomme kjempefilskjell (Acesta excavata).
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3.1.4 Søkelinje D
Søkelinje D ble kjørt fra vest mot øst lang fjellvegg på omtrent 350 meters dyp, og tilbake på
omtrent 250 meters dyp. mot land langs et topografisk utspring, fra omtrent 410 til 70 meters
dyp. Området besto av bratte fjellvegger med blant annet kjempefilskjell, svamper og
anemoner (figur 3.1.4.1-3.1.4.3).

Figur 3.1.4.1 Fjellvegg med tett forekomst av kjempefilskjell (Acesta excavata) og en sjøanemone (Actiniaria
indet.).

Figur 3.1.4.2 Område bestående av småstein og skjellfragmenter.
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Figur 3.1.4.3 Taskekrabbe (Cancer pagurus).
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3.1.5 Søkelinje E
Søkelinje E ble kjørt fra omtrent 490 meters dyp og innover mot land. Området besto av mye
store stein og fjellvegger, samt noe bløtbunn. Det ble blant annet gjort funn av kjempefilskjell,
sjøanemoner og sjøpølser (figur 3.1.5.1-3.1.1.6).

Figur 3.1.5.1 Kjempefilskjell (Acesta excavata), sjøstjernen Brisinga sp. og diverse svamp (Porifera indet.).

Figur 3.1.5.2 Det ble observert mye skjellpølse (Psolus squamatus) over et større område langs søkelinjen.

Side 24 av 45

Bugane

Figur 3.1.5.3 Skjeormen Bonellia viridis.

Figur 3.1.5.4 Brosme.
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Figur 3.1.5.5 Kråkebolle (Echinoidea indet.) og et kamskjell (Pecten maximus).

Figur 3.1.5.6 Sjøanemone (Actiniaria indet.).
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3.1.6 Søkelinje F
Søkelinje F ble kjørt fra omtrent 580 meters dyp og innover mot land. Området hadde noe
variert bunn, og besto av både bløtbunn og fjellvegger. Det ble blant annet gjort funn av
korallen Anthomastus grandiflorus ved denne søkelinjen (figur 3.1.6.1-3.1.6.6).

Figur 3.1.6.1 Skjeormen Bonellia viridis, skjellpølse (Psolus squamatus) og diverse svamp (Porifera indet.).

Figur 3.1.6.2 Sjøanemone (Actiniaria indet.) og rødpølse (Parastichopus tremulus).
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Figur 3.1.6.3 Bløtbunn med sjøpølsen Mesothuria intestinalis.

Figur 3.1.6.4 Kjempefilskjell (Acesta excavata) og sjøanemone (Actiniaria indet.).
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Figur 3.1.6.5 Korallen Anthomastus grandiflorus, kjempefilskjell (Acesta excavata) og svamp (Porifera indet.).

Figur 3.1.6.6 Tett forekomst av flerbørstemarkrør (Polychaeta indet.). Bildet viser også to kråkeboller (Echinoidea
indet.).
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3.1.7 Søkelinje G
Søkelinje G ble kjørt fra øst mot vest på omtrent 670 meters dyp. Området besto av bløtbunn,
og det ble blant annet observert sjøpølser og slimål (figur 3.1.7.1-3.1.7.6).

Figur 3.1.7.1 Det ble observert spredte forekomster av rødpølse (Parastichopus tremulus).

Figur 3.1.7.2 Sjøstjernen Brisinga sp..

Side 30 av 45

Bugane

Figur 3.1.7.3 Det ble observert spredte forekomster av sjøpølsen Mesothuria intestinalis.

Figur 3.1.7.4 Dypvannsmaneten Periphylla periphylla.

Side 31 av 45

Bugane

Figur 3.1.7.5 Det ble observert mye slimål i området.

Figur 3.1.7.6 Sjøanemonen Cerianthus lloydii.
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Figur 3.1.7.6 Spisskate (Dipturus oxyrinchus).
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4 Diskusjon
Foruten om funn av korallen Anthomastus grandiflorus, ble det ikke gjort funn av andre
sårbare arter eller naturtyper i området rundt Bugane. Området besto generelt av bratte
fjellvegger og overheng, partier med noe slakere bunn og større steiner med bløtere sediment
innimellom. Lengst mot nord var det rent bløtbunnsområde. I områdene med overheng ble
det registrert flere forekomster av kjempefilskjell, en art som ofte forekommer med koraller
(Correa et al., 2005). Arten trives i områder med god vannutskiftning, og overhengene bidrar
trolig til det. På de litt mer slakere partiene var det tette forekomster av skjellpølse, en vanlig
art langs norskekysten (artsdatabanken, 2020a). Det ble også gjort observasjoner av ulike
svamper, sjøanemoner, sjøpølser og den grønne skjeormen Bonellia viridis. På bløtbunnen noe
nord for anlegget ble det hovedsakelig observert spredte forekomster av ulike sjøpølser, samt
en god del slimål. Det ble også gjort funn av dypvannsmaneten Periphylla periphylla som kan
forekomme i store antall, spesielt i terskelfjorder (artsdatabanken, 2020b).
Korallen Anthomastus grandiflorus ble observert vest for tiltenkt anleggsplassering, hvor
nærmeste observasjon var omtrent 90 meter fra anlegget. Dette er en bløtkorall som i Norge
er kjent fra dype fjorder, blant annet i Møre og Romsdal. Funnene som ble gjort var på bratte
fjellvegger. Arten er vurdert som nær truet i Norge grunnet få og isolerte bestander, hvor
rekrutering mellom fjorder er sett på som svært liten. Det er ukjent hvilke faktorer og i hvor
stor grad disse påvirker bestandene, men aktiviteter som endrer artens leveområde
(bunntråling, rørlegging og dumping av slam) vil kunne påvirke bestandene negativt
(artsdatabanken, 2020c). Eventuell påvirkning fra oppdrett vil i hovedsak være mekanisk
ødeleggelse ved plassering av ankerfeste til fortøyninger, og spredning av organisk materiale
ved drift på lokaliteten. Med god planlegging av plassering av ankerfeste vil mekanisk
ødeleggelse kunne forhindres. Hovedstrømsretningen på lokaliteten er mot øst, og det ble
ikke registrert koraller i denne retningen. Det bør likevel noteres at arten er liten og kan være
vanskelig å oppdage, og det kan ikke utelukkes at den også forekommer øst for anlegget.
Funnene som ble gjort nærmest anlegget var to enkeltstående kolonier med omtrent 2 meters
avstand og vil være mest utsatt for påvirkning fra anlegget. Ved drift på lokaliteten kan disse
utsettes for stress grunnet økt sedimentering, men da vannutskiftningen er god,
hovedstrømstreningen er mot øst, og artene ble observert på bratte fjellvegger, vi
sedimenteringen trolig være lav.
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6 Vedlegg
Vedlegg 1 – Feltnotat
Søkelinje
A
B
C
D
E

F

G

Rutevalg
Starter i vest på den dypeste delen av søkelinjen og kjører mot øst. Holder omtrent 300
meters dybde langs fjellveggen. Følger fjellvegg tilbake på omtrent 200 meters dyp.
Starter i vest på den dypeste delen av søkelinjen. Følger fjellvegg mot øst på omtrent
350 meters dyp, og tilbake på omtrent 250 meters dyp.
Startet nærmere land en planlagt for å treffe rett på fjellvegg der det er aktuelt og
finne interessante funn. Kjører fra omtrent 4150 meters dyp mot land til omtrent 100
meters dyp.
Kjører fra vest mot øst langs fjellvegg på omtrent 350 meters dyp, følge samme
fjellvegg tilbake på omtrent 250 meters dyp.
Søkelinjen ble flyttet nærmere land for å heller kartlegge fjellvegg, enn steinrøys som
ligger mellom bløtbunn og fjellvegg. Søkelinjen ble også flyttet noe øst, for å ikke krysse
over allerede oppkjørt søkelinje B.
Starter på 580 mets dyp med bløtbunn. Kjører innover mot land, på omtrent 450 meter
blir det mer kupert bunn med stein og fjellvegger. Kjører ROV grunnere enn planlagt
for å kartlegge fjellvegg.
Søkelinjen ble kjørt fra øst mot vest, på omtrent 6870 meters dyp. Avsluttet etter å ha
kjørt 600 meter da det var homogen bunn og fordi mengden kabel ute, og sterk strøm
gjør det vanskelig å kjøre ROV.
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Vedlegg 2 – Konsekvensanalyse

Side 38 av 45

Bugane

Side 39 av 45

Bugane

Vedlegg 3 – Godkjent kartleggingsplan
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