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Forord 

Norconsult AS har for oppdrag ved utarbeiding reguleringsplan for industriområde Breivika  

utarbeidd konsekvenstutgreiing (KU) for terrestrisk naturmiljø, datert 24.11.2017.   

Ved dialogmøte med fylkesmann 21.02.2018  peika fylkesmann at synfaring ikkje var føreteke 

som grunnlag for KU-naturmiljø og burde vore gjort innanfor planområde (plan2)  for å kartlegga 

meir detaljert kva som kan finnast av naturtypar og vegetasjon.  Fagansvarleg har føreteke 

synfaring og det føreligg feltnotat datert 07.06.2018.  Feltnotatet er vedlegg (kapittel 7) i denne 

KU-rapporten.   

KU av 24.11.2017, punkt 3.4,  er det nemnt to bekkefar gjennom eksisterande industriområde ved 

sjøen og at det austre vassdraget er lukka i nedre del og oppgang for fisk er ytterlegare hindra  ved 

terskel av stein på oppsida av kulverten. Grunneigar og kommune har hatt synfaring 30.04.2018 og 

konstatert at terskelen er mellombels tiltak for energireduksjon av vasstraumen. Grunneigar har 

godkjenning av tiltak på lukking av bekken til oppom vegen og terskelen vert fjerna ved fullføring av 

tiltaket.  

KU-rapporten av 24.11.2017 er ikkje endra utanom nytt forord og vedlagt feltnotat.   
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Sammendrag 

Breivika Eigedom AS ønsker å utvide et område i Brevika, om lag en kilometer vest for Svelgen, til 

næringsvirksomhet. Arealbruken innenfor og ved planområdet er sammensatt og består av både 

næringsvirksomhet, bolig, offentlig areal, småbåthavn og utfartsområde. 

Tiltaket vil medføre store inngrep i forbindelse med masseuttak på land, hvor det er planlagt å ta ut om 

lag 220 000 m3 stein. Steinen skal etter planene fylle ut område 1B.  Planlagt etterbruk i området 2 

(masseuttaksområdet) er næring med lagerbygg.  

Norconsult er engasjert for å gjennomføre konsekvensvurdering av tiltaket, blant annet for naturmiljø. 

Vurderingene er utført på bakgrunn av eksisterende informasjon, befaring av området i denne 

sammenheng er ikke utført. 

Planområdets verdi for naturtyper og vegetasjon er vurdert å være liten, det samme for akvatisk miljø 

mens områdets verdi for vilt er vurdert å være middels. 

Tiltakets konsekvens for naturtyper/vegetasjon og vilt er vurdert å være liten negativ, mens tiltakets 

konsekvens for akvatisk miljø er vurdert å være liten-middels negativ.  
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 Innledning og beskrivelse av tiltaket 

 Bakgrunn 

Breivika Eigedom AS ønsker å utvide et område i Brevika, om lag en kilometer vest for Svelgen, til 

næringsvirksomhet. Arealbruken innenfor og ved planområdet er sammensatt og består av både 

næringsvirksomhet, bolig, offentlig areal, småbåthavn og utfartsområde. 

Planene inkluderer fortetting av næringsvirksomhet i område 1A, utfylling i område 1B og masseuttak 

for utfylling i sjø fra område 2, se figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1: Planavgrensning for tiltaket. 

I etterkant er område Plan 2 justert noe mot sør, med planlagt anleggelse av turvei og friområde, se 

figur 2 nedenfor. 
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Figur 2: I område Plan 2 skal det etter planene etableres industriområde i skravert område etter steinuttak, mens 
turvei og friområde er vist med grønt polygon. 

 Beskrivelse av tiltaket  

Tiltaket vil medføre store inngrep i forbindelse med masseuttak i område 2, hvor det er planlagt å ta ut 

om lag 220 000 m3 stein. Steinen skal etter planene fylle ut område 1B.  Planlagt etterbruk i området 2 

(masseuttaksområdet) er næring med lagerbygg.  
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 Metode og datagrunnlag 

 Metode 

I denne utredningen er metoden for ikke-prissatte temaer i Statens vegvesens håndbok 712 benyttet.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdien 

vurderes på en tredelt skala som spenner fra liten til stor verdi. 

• Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes. 

Omfanget angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt. 

• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 

forhold til 0-alternativet (dagens situasjon). Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets 

verdi og omfanget av påvirkning på området. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra 

meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens. 

Metoden i Vegvesenets håndbok v 712 er supplert med fagspesifikke kriterier for verdisetting. For 

naturmiljø er DN-håndbok 13, Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold benyttet.  

Denne konsekvensutredningen er basert på eksisterende data, befaring av området er ikke utført. 

Kilder som er benyttet for å fremskaffe informasjon er i hovedsak Miljødirektoratets naturbase 

(www.naturbase.no) og Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no). 

  

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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 Status og verdivurdering 

 Naturgrunnlag 

Området rundt Svelgen er dominert av et stort geologisk felt som består av sandstein/konglomerat fra 

Devon. Dette er bergarter som gir opphav til fattig jordsmonn og lite krevende vegetasjon. Det er i 

tillegg lite løsmasser i området og store deler av berggrunnen er synlig som bart fjell. 

Gjennomsnittstemperaturen i området ligger på ca. 6˚C og årsnedbøren er i snitt 2759 mm. 

 Naturtyper og arter 

Det er ingen registrerte viktige terrestriske naturtyper i tiltaksområdet (www.naturbase.no nov. 2017). 

Som figur 2 nedenfor viser er det registrert en marin naturtype, ålegrassamfunn, med verdivurdering 

svært viktig. Marine forhold omtales i egen KU-rapport og omtales ikke videre her. 

 

Figur 3: Det er ingen registrerte viktige terrestriske naturtyper i influensområdet for tiltaket. Tiltaksområdet er 
tegnet omtrentlig inn med røde figurer. En truet moseart, fossegrimemose (VU), er registrert sør for tiltaksområdet 
og er vist med grå sirkel nede til høyre. Kilde: www.naturbase.no 

I Artsdatabankens artskart er det svært få registreringer fra influensområdet for tiltaket med bare seks 

registrerte arter totalt. Av disse er fire vanlig forekommende arter (furuglanslav, pelssåtemose, 

gullhårmose og kustsotmose), en er fremmed art og svartelistet (hagelupin, svært høy risiko (SE)) og 

en er truet (fossegrimemose, sårbar (VU)). Fossegrimemose er imidlertid registrert utenfor 

planområdet og vil ikke bli direkte påvirket av tiltaket, se figur 2 nedenfor. 

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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Figur 4: Det foreligger svært få registreringer fra tiltaksområdet og omkringliggende områder avgrenset innenfor 
blått polygoni Artsdatabankens artskart. Kun to arter er registrert i selve tiltaksområdet (liten grå sirkel), mens de 
fire moseartene, deriblant den truede fossegrimemosen (VU), er registrert om lag 180 meter sør for området der 
det planlegges å etablere masseuttak (oransje sirkel i sørøst). Kilde: www.artsdatabanken.no (nov.2017).  

Ut i fra eksisterende registreringer ser tiltaksområdet ut til å inneha liten verdi for terrestrisk 

naturmangfold. Ut i fra ortofoto fremgår det at området er svært grunnlendt med mye fjell i dagen og 

glissen bjørkedominert skog iblandet noe furu. 

 

Figur 5: Ortofoto over tiltaksområde Plan 2, med tiltaksområdene omtrentlig inntegnet. 

http://www.artsdatabanken.no/
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Det går en tursti gjennom område Plan 2 i dag, som starter ved avkjøringen til gården Rise og går i 

sørvestlig retning mot Risesætra og Rikeloftet. Området er inngjerdet, noe som kan tyde på at deler av 

området beites av bufe. 

 

Figur 6: Område Plan 2 sett fra nordøst, ved avkjøringen til Rise. Bildet er tatt i begynnelsen av april 2017 i 
forbindelse med planarbeidet. 

 

Figur 7: Røsslyng og einer dominerer på høydedraget sentralt i område Plan 2, mens relativt ung bjørkeskog står 

ned mot fylkesveien i nordvest. Bildet er tatt i begynnelsen av april 2017 i forbindelse med planarbeidet. 

Når det gjelder lokaliteten for fossegrimemose sør for tiltaksområdet er denne godt undersøkt. 

Lokaliteten ble valgt ut i forbindelse med et overvåkningsprosjekt igangsatt av NTNU, 

vitenskapsmuseet i Trondheim i 2010 (Appelgren, L., 2010). Området ble ettergått av Tore Larsen ved 
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Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane i 2013, i forbindelse med planarbeid for 

vegparsell av Rv 614 mellom Svelgen og Myklebust (Larsen, T., upublisert 2013). Han fant da flere 

lokaliteter langs foten av berget, se figur nedenfor. 

 

Figur 8: T. Larsen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane registrerte fossegrimemose flere steder langs foten av 
berget i 2013.  

Fossegrimemose er en sterkt oseanisk art og vokser i fossesprutsoner og på fuktige berg i lauvskog 

og i ytre kystområder. Nord- eller østvendt eksponering ser ut til å være av avgjørende betydning for 

arten. I området rundt Svelgen er det forholdsvis mange lokaliteter av arten, som vist nedenfor i figur 

9. 

 

Figur 9: Lokaliteter med fossegrimemose i nærheten av Svelgen.  
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Tiltaksområdet vurderes å inneha liten verdi for tema naturtyper og arter. I og med at området ikke er 

befart og vurderingene utelukkende baserer seg på eksisterende informasjon foreligger det imidlertid 

noe usikkerhet. Svelgen og omegn har rike forekomster av en rekke truede arter, særlig innen 

artsgruppene moser og lav. De fleste av disse er knyttet til vassdrag eller fuktige, skyggefulle berg 

(moser), mens lavartene i hovedsak er knyttet til eldre barskog. Slike områder finnes ikke i 

tiltaksområdet. 

 Verneområder 

Det er ingen vernede områder i influensområdet for tiltaket. 

 Akvatisk miljø 

Det renner et par mindre, navnløse vassdrag gjennom tiltaksområdet merket Plan 1A på figur 1. Det 

østre av disse er stort nok til å bli markert i NVEs kartdatabase NEVINA (nevina.nve.no) og har en 

feltstørrelse på 1,54 km2, det vestre har ingen feltparametere og er sannsynligvis en del mindre. 

Avrenningen til det østre er oppgitt å være 3152 mm/år, noe som gir en uskalert beregnet 

middelvannføring på ca. 150 l/s. Slike kystnære, mindre vassdrag kan år om annet ha en relativt god 

smoltproduksjon av sjøørret. Som det vises på figur 4 nedenfor ligger de helt nedre delene av 

bekkene innenfor planområdet for tiltaket.   

 

Figur 10: Nedre deler av de små, omtalte vassdragene ligger i planlagt utbygget område, som er vist med rød 
linje. Kilde: Finn.no – flyfoto 2015. 

Etter at bildet ovenfor ble tatt i 2015 er det østre vassdraget lukket i helt nedre deler og går i rør ut i 

sjøen. 
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Figur 11: Det østre (venstre) vassdraget er nå lukket helt nedre del, oppgang for fisk er ytterligere hindret ved at 

det er etablert en terskel av stein på oppsiden av kulverten. Det vestre vassdraget er fortsatt åpent. 

 

Figur 12: Bildet er tatt oppstrøms fra nederste brokryssing av østre vassdrag. Herfra går vassdraget  
stridt i storsteinet ur, her er det ikke funksjonsområder for fisk og det er lite trolig at fisk kan forsere ura, selv på  
større vannføring. 
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De nevnte vassdragene er små og begge har kun korte strekninger i nedre del som er tilgjengelige for 

oppvandrende fisk. Noe fisk vil likevel kunne gå opp her og bekkene kan høyst sannsynlig produsere 

noe sjøørret. Elvemusling er ikke registrert i Bremanger kommune og det vurderes som svært lite 

sannsynlig at arten skulle være å finne i disse små vassdragene. Ål er det en del av i området, blant 

annet i Riseelva litt lengre øst, men disse bratte, små vassdragene utgjør ikke viktige 

funksjonsområder for arten. I og med at vannføringen er liten og strekningene korte vurderes 

vassdragene å inneha liten verdi for akvatisk økologi.  

 Vilt 

Det er sannsynlig at det ferdes en del hjort i influensområdet for tiltaket og at området utgjør en 

trekkvei mellom liene på sørsiden av Risevatnet og halvøya mellom Nordgulen og Midtgulen. 

Kongeørn hekker i fjellområdene og hvitryggspett er registrert i bjørkedominerte lisider. De sistnevnte 

artene gikk ut av norsk rødliste i 2015, men fungerer likevel som signalarter for gode økologiske 

forhold. Influensområdet vurderes å inneha middels verdi for tema. 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: NATUR 01   Versjon: D03 

Reguleringsplan industriområde Breivika   |  Konsekvensutredning naturmiljø 

 

 

n:\516\55\5165540\5 arbeidsdokumenter\terrestrisk naturmiljø\breivika - ku naturmiljø d03.docx 2018-06-07  |  Side 16 av 20 
 

 Omfang og konsekvenser 

 Naturtyper og vegetasjon 

Innenfor område Plan 2 blir omfanget stort negativt ettersom området sprenges ut, planeres og 

omdisponeres til næringsformål.  

Verdien av selve tiltaksområdet er vurdert å være liten, den registrerte truede arten fossegrimemose 

befinner seg om lag 100 meter sør for selve tiltaksområdet. Turveien som etter planene skal etableres 

vil ligge om lag 60 meter nord for lokaliteten.  

 

Figur 13: Fossegrimemose er registrert i området avgrenset nede til høyre. Planlagt turvei er tegnet inn med 
grønt, mens området som etter planene skal bli omregulert til næring er vist med rødt i øvre del av figuren. 

Tiltakets omfang på lokaliteten med fossegrimemose vurderes å være lite-ubetydelig negativt. Med 

såpass stor avstand vil ikke inngrepet endre lokalklimatiske forhold i lokaliteten nevneverdig.  

Med forbehold om at det knytter seg noe usikkerhet til selve tiltaksområdets verdi i og med at det ikke 

er befart, vurderes tiltaket å medføre liten negativ konsekvens for tema naturtyper og vegetasjon. 

 Akvatisk miljø 

Det foreligger ikke detaljert informasjon om hva som planlegges av videre tiltak i området hvor 

bekkene renner ut i fjorden. I og med at den østre bekken allerede er delvis overbygd i planområdet 

antas det at det foreligger lignende planer for bekken lengere vest. 

Det å legge bekkene i rør/kulvert ved utløpet er i utgangspunktet svært uheldig da det vanskeliggjør 

oppgang av fisk. For disse bekkenes del forsvinner også det meste av produksjonsarealet bekkene 
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måtte ha for eventuelt forekommende anadrom fisk. Tiltakets omfang for tema vurderes som middels 

negativt noe som gir liten-middels negativ konsekvens for akvatisk miljø.  

 Vilt 

Hjortetrekk i området vurderes å bli lite berørt av en eventuell gjennomføring av planlagt tiltak. Hjorten 

er svært tilpasningsdyktig i forhold til menneskelig aktivitet og en utvidelse som planlagt i et område 

som fra før er preget av trafikkert vei, boliger og næringsområder vurderes ikke å kunne hindre hjorten 

i å bevege seg i området som den gjør i dag. Det foreligger ikke informasjon om sensitive arter i 

nærområdet for tiltaket, de nærmeste registreringene er ≥ 2 km unna. Tiltaket vurderes ikke å påvirke 

disse artene i nevneverdig grad. 

Tiltakets omfang for vilt vurderes som lite negativt, noe som gir liten negativ konsekvens. 
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  Avbøtende tiltak 

Sprengning og kjøring av masser vil generere mye støy og forstyrrelser i området, noe som vil genere 

alt liv i et større influensområde rundt planområdet. Dersom det er mulig er det fordelaktig om 

aktiviteten holdes utenom hekketid for de fleste fuglearter, det vil si perioden 1. mai – 30. juni. 

Vassdragene som renner gjennom planområdet bør så langt som mulig holdes åpne og egnet for 

oppgang av fisk. Terskelen som er etablert rett oppstrøms området der den østre bekken føres i rør ut 

i sjøen bør rives, da denne vil kunne fungere som en ren fiskefelle for oppvandrende fisk slik den er 

etablert i dag. 
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Til: Breivika Eigedom AS v/ Bjarte Steinhovden 

Fra: Lars Jørgen Rostad 

Dato 2018-06-07 

Reguleringsplan Breivika industriområde - 

Supplerende feltnotat for terrestrisk naturmiljø 

Innledning 

I forbindelse med en reguleringsplan for næringsområder Breivika i Bremanger kommune er det fra 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane bedt om et feltnotat som dokumenterer naturmangfold i området for 

å supplere en eksisterende konsekvensutredning. 

Metode 

Planområdene ble undersøkt i løpet av en dags befaring av økolog Lars Jørgen Rostad. Det ble lagt 

vekt på kartlegging av naturtyper etter DN-Håndbok 13 og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Fra 

tolkning av eksisterende datagrunnlag på forhånd ble områder med potensiale for å inneha 

naturverdier blinket ut på forhånd og lagt spesielt vekt på under befaringen. Alle områdene ble 

gjennomgått til fots i felt. Eventuelle arter og potensielle naturtypeområder som ikke lot seg 

klassifisere i felt ble enten innsamlet eller avfotografert, for senere å kunne artsbestemmes eller 

typifiseres. 

 

Figur 1. Kart over terrestrisk naturmiljø. 
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Naturmangfold 

Vegetasjon 

Vegetasjonen i planområde 2 bærer preg av en relativt kalkfattig vegetasjon, med så godt som ingen 

forekomster av kalkindikerende arter på bakken. Så godt som all utforming av skog her er rimelig ung i 

hogstklasse 2-3, med dominans av boreale lauvtrearter som rogn, selje og bjørk med innslag av furu 

og gran. Vegetasjonen bærer preg av å være beitet, og er nok relativt nylig grodd til med skog. Det 

kan forklare hvorfor skogen i området er svært lite utviklet. Det meste av området ligger i nordvendt 

helling med et rimelig grunt jordsmonn over avsatte stein og blokker, slik at det lokalklimatisk sett 

virker svært utsatt for perioder med uttørking. Dette reflekteres i flora og vegetasjonens utforming; 

stort sett går det gradienter fra bærlyngskog, med nokså tørketolerante arter som blåbær, tyttebær, 

smyle, furumose og blokkebær, mot lyngskog høyest i terrenget der uttørkingsfaren er størst og 

grunnvannstilførselen minst, med dominans av temmelig tørketolerante arter som røsslyng, 

blokkebær, og ulike lav (Figur 3 & Figur 4). 

Til tross for høy lokal uttørkingsfare er området likevel utsatt for svært oseaniske forhold med mye 

fuktighetstilførsel gjennom dogg, tåke og nedbør. Store deler av terrenget er nordvendt, hvilket betyr 

at disse områdende er mindre eksponert for sollys og dermed mindre utsatt for evaporasjon. I tillegg 

tilføres flora og lav jevn og stabil fuktighet ved at dogg som kondenserer i miljøet får forbli lenge nok i 

flytende form til at spesielt planter og lav rekker å ta opp (og beholde) vannet. Dette gir opphav til flere 

arter (som speilvendt kan brukes til å bekrefte at området er utsatt for oseaniske forhold), blant annet 

hinnebregne (Figur 7).  

De øvrige plan(del)områdene er preget, forringet og avsnørt av bebyggelse, veg og 

næringsvirksomhet og vegetasjonen her er derfor av svært begrenset verdi for naturmiljø (Figur 2 & 

Figur 6).  

Naturtyper 

Det ble kartlagt en naturtype Nordvendte kystberg og blokkmark, utforming Sørlig, oseanisk 

moseutforming, i planområde 2 (Figur 1 & Figur 8). Funn av gode forekomster av hinnebregne under 

flere bratte nordvendt berg i området gjorde at denne naturtypen helt klart kunne utformes. På 

veggene vokste blant annet mosene storstylt, pelssåtemose og kystband, i tillegg til flere alminnelige 

og generiske mosearter som skyggehusmose og kystkransemose. På andre slike 

naturtypeutforminger i nærområdet er det funnet en rekke rødlistede moser og lav knyttet til denne 

naturtypen, blant annet fossegrimmose (VU), praktdraugmose (NT), skorpefiltlav (NT), kranshinnelav 

(VU) og skoddelav (NT). Ingen av disse ble funnet innenfor planområdet. Bergene er små og lave, og 

skogarealene foran er relativt unge og lite utviklede slik at det fortsatt blir en del solinnstråling og et 

mindre fuktig lokalklima. I tillegg gjør skogens unge alder og mangel på kontinuitet at det finnes få eller 

ingen større rikbarkstrær, slik at substrat for de trelevende lavene stort sett mangler. Dette kan være 

grunnen til at de mer sjeldne oseaniske artene ikke finnes her. Siden naturtypelokaliteten mangler 

rødlistearter og er relativt liten, gis den kun Lokalt viktig (C) verdi, i det nedre sjiktet.  

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Rødlistearter 

Enkelte fiskemåker (NT) ble observert næringssøkende i vannbassenget i Breivika, men hekkeplasser 

lot seg ikke lokalisere. Utover dette ble det ikke funnet noen rødlistearter innenfor noen av 

planområdene.  

Svartelistearter 

Det ble funnet to svartelistede plantearter innenfor planområdene (Figur 1). To mindre enkeltplanter av 

platanlønn (SE) dukket opp blant massen som har blitt kjørt ned mot Breivika. Dette kan indikere at all 
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den tilkjørte massen kan være infisert av frøbank fra denne arten. I tillegg ble det to belter av 

hagelupin (SE) funnet på forstyrret mark og i tilknytning til veg og bebyggelse vest i området. Disse ble 

sett i blomst, slik at massene her helt garantert er infisert med frøbank fra denne arten. Masser infisert 

av svartelistede arter må håndteres i tråd med Naturmangfoldloven kapittel IV og Forskrift om 

fremmede organismer (Klima- og miljødepartementet).  

Oppsummering/konklusjon 

Det aller meste av naturen innenfor planområdene er enten svært lite utviklet eller forstyrret av 

menneskelig aktivitet fra før. Det ble funnet en naturtypelokalitet, men denne kan ikke anses som 

spesielt viktig verken lokalt eller nasjonalt. Det finnes noen forekomster av fremmede arter og disse 

må det legges føringer for i tråd med naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer samt 

Forskrift om fremmede arter (Klima- og Miljødepartementet, 2015).  

 

Figur 2. Bilde tatt fra Gunnar Schjelderups vei ned mot Breivika. Skogen her er svært ung med begrensede 

naturverdier. 
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Figur 3. Ung lauvskog. Representativt bilde av områdets busk- og trevegetasjon. Bildet er tatt fra en tørkeutsatt 
topp, slik at en ser de typiske tørketolerante artene røsslyng og einer i forgrunnen. Lenger ned i terrenget dukker 

blåbærriset opp og begynner å dominere feltsjiktet. 

 

Figur 4. Representativt bilde av de tørreste delene i terrenget. Svært grunt jordsmonn med røsslyng som 
dominerende art. Innslag av ung furu og bjørk i tresjiktet. 
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Figur 5. Det var på denne forstyrrede marken platanlønn (svært høy risiko (SE)) dukket opp. Som bildet viser er 
verdiene for naturmangfold her allerede sterkt forringet. 

 

 

Figur 6. Store deler av de vestlige delene av planområdet er representert i dette bildet. Som bildet viser er det 
aller meste av naturverdier her allerede forringet eller ødelagt. 
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Figur 7. Hinnebregne. 

 

Figur 8. Nordvendt kystberg. 
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