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Sammendrag
Risikovurderingen konkluderer med at tiltaket «økt biomasse tilsvarende to konsesjoner» ikke har en åpenbar negativ effekt på sjøfugl.
Metoden identifiserte påvirkningsfaktorer innenfor utslippsprodukter og forstyrrelser fra oppdrettsanlegget. Dette innebar noen
grunnleggende påvirkningsfaktorer som var utgangspunktet for en «påvirkningskaskade». Påvirkningsfaktorer ble risikovurdert etter
konsekvens, usikkerhet og kunnskapsgrunnlag og presentert i risikokart med noder som illustrerer årsak og virkning. Risikoen ble angitt med
farger (grønn, gul og rød) og tok utgangspunkt i endring fra en referansetilstand.
Utslippet som assosieres med tiltaket ble vurdert å ha liten risiko for å påvirke sjøfugl negativt. Påvirkningsfaktoren «bentisk miljø» ble satt til
moderat risiko på grunn av tilstandsvurdering av bløtbunnsfauna (C-undersøkelse) og kunnskapsmangel på blandings-/hardbunnssamfunn. De
øvrige påvirkningsfaktorer ble gitt liten risiko.
Det ble vurdert at tiltaket har liten risiko til å forstyrre sjøfugl. Den største forstyrrelsen på miljøet forventes å forekomme når et
oppdrettsanlegg opprettes. Utvidelsen medfører ikke store endringer i arbeidsrutiner eller båttrafikk og forventes derfor ikke å forandre
omfanget av forstyrrelser.
Det ble funnet tegn på at oppdrett har en tiltrekningseffekt på sjøfugler i området i datamaterialet fra feltarbeidet. Særlig tydelig var dette for
overflatebeitende sjøfugler. En frastøtningseffekt, som kunne forventes gjennom påvirkningsfaktoren menneskelige forstyrrelser, ble det ikke
funnet tegn til på sommertid. Det er ikke informasjon om hvordan overvintrende arter som er sårbare for forstyrrelser fordeler seg i området
etter at anlegget ble etablert.
Bedriften har, gjennom utformingen av risikopunkter, fokus på minimering av påvirkning på økosystem. Dette innebærer tiltak som begrenser
at ville dyr får direkte næringstilgang ved anlegget og minimere forstyrrelse av økosystem både visuelt og auditivt. Tiltakene vil være viktige
for å ivareta samspillet mellom oppdrett og natur og det vil være viktig å utvikle og tilpasse tiltakene. Også nyvinninger som har en begrensende
effekt på de grunnleggende påvirkningsfaktorene (for eksempel fôrsvinn) vil medføre mindre påvirkning på miljøet
Kunnskapen om hvordan sjøfugler kan påvirkes av oppdrettsaktivitet er god og er gjennomgått i riskovurderingen, men det er begrenset
kunnskap om selve påvirkningen gjennom feltundersøkelser. Særlig er det behov for bedre kunnskap rundt overlevelse og hekkesuksess til
fugler som hekker i påvirkningsområdet til oppdrettsanleggene. Prosjektet har gjennom risikovurderingen vurdert påvirkningen tiltaket har til
lav risiko og har hatt som mål å bidra med ytterliggere innsikt i hvordan sjøfugl responderer på oppdrettsaktivitet.

Distribusjon

Denne rapporten gjengis i sin helhet. Ved gjengivelse av deler av
rapporten skal kilde alltid oppgis.
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Forord
Lokalitet 33157 Skogsholmen ble etablert av Vega Sjøfarm AS og tatt i bruk april 2014. I 2018 gav
Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalter) midlertidig tillatelse til utvidelse fra 3 120 til 4 680 tonn
maksimal tillatt biomasse.
Lokalitet Skogsholmen ligger innenfor Vegaøyan Verdensarvområde som i 2004 ble skrevet inn på
UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv, hvor livsførsel gjennom røkting av ærfugl i dunvær
var en stor årsak. I påvente av en overordnet konsekvensvurdering for verdensarvområde og sjøfugl,
påkrevde Statsforvalter en risikovurdering av hvordan sjøfugler påvirkes av tiltaket lokalt ved ny
utslippstillatelse.
I risikovurderingen har vi valgt å fokusere på sjøfugler, og da hovedsakelig sjøfugler som er til stede i
området. Perspektivet på vurderingen har vært å ha en mer generell tilnærming som gir
risikovurderingen et større bruksområde. Dette gjør at vi stort sett opererer med fuglegrupper og kun
når det er vurdert nødvendig har vi spesifisert på artsnivå.
I åpne økosystem vil ofte påvirkningsfaktorer danne nettverk som medfører kaskadeeffekter. Fugler
vil ofte være påvirket gjennom sekundæreffekter eller senere i kaskaden. Vi har derfor valgt å fokusere
på påvirkningsfaktorenes omfang og konsekvensen disse har opp mot sjøfugl. Hver isolerte
påvirkningsfaktor vil også bli gitt en farge (grønn, gul eller rød) som tilsvarer risiko for negativ
påvirkning. Fargen gis på grunnlag av påvirkningsfaktorens omfang, konsekvens og kunnskap om
påvirkningsfaktoren med lokal forankring.
Kunnskapsgrunnlaget som inngår i vurderingen hentes stort sett fra åpne kilder, hvor særlig lokale
data vektlegges. Det ble også utført feltarbeid i prosjektet («Fuglekartlegging og taksering
Skogsholmen 2021»), og dette arbeidet vektlegges for å vurdere påvirkning på fugler.
Takk til Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS for å få tildelt oppdraget og for god oppfølging underveis.
Tusen takk til Maren Elise Nyberg, Kim Roger Fredriksen og Samuel Anderson for gode samtaler,
informasjon og tilrettelegging.
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Metode
Rapporten omhandler en risikovurdering av påvirkningen en produksjonsutvidelse har på
sjøfuglsamfunn. Det drives lakseproduksjon i åpne merder på lokalitet Skogsholmen, og
biomassetaket ble økt med to konsesjoner (1 560 tonn) til 4 680 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse)
i en midlertidig tillatelse.
I metoden vi har valgt å identifisere og beskrive påvirkningsfaktorer (PF) for å ha enheter som bedre
kan illustrere sammenhengen mellom årsak og virkning. I PF som påvirker økosystem vil PF medføre
ringvirkninger; en PF vil ha en effekt som igjen vil være en PF for en ny effekt. På en slik måte kan
kaskadeeffekter oppstå, og det vil være et komplekst nettverker av PF-er. Fugler vil ofte være påvirket
av påvirkningsfaktorer lengre ute i nettverket. Usikkerhetsgraden og variasjonen av hva som blir
påvirket vil øke for hvert ledd av påvirkningsfaktorer.
I utforming av metoden er det hentet inspirasjon fra Thomassen m. fl. (2015) og HI’s risikorapport
(Grefsrud m. fl., 2021). I Thomassen m. fl. (2015) ble det gjort en konsekvensutredning av en
biomasseøkning, hvor konsekvens ble utledet gjennom påvirkningsfaktorenes omfang x
verdivurdering av ulike tema. Påvirkningsfaktorenes omfang ble vurdert etter en tredelt skala; liten,
moderat og stor. Tema ble valgt på bakgrunn av lokale forhold og var større enheter som landskap
eller fuglegrupper. I vårt tilfelle vil sjøfugl være temaet som behandles og vurderes på bakgrunn av
risikoen til endring av «referansetilstand» PF representerer.
For å illustrere forholdet mellom påvirkningsfaktorer ble disse satt i et hierarkisk nettverk, kalt
risikokart (se Grefsrud m. fl., 2021). Risikokartene består av noder, som representerer ulike
påvirkningsfaktorer på ulike nivå, og piler, som viser årsak-virkning. Risiko beskrives her gjennom
spesifikke konsekvenser, mål på usikkerhet assosiert med konsekvensen og kunnskapen som
understøtter konsekvens og usikkerhet. Som referansepunkt vil risiko innebære at det finnes en
objektiv ønsket tilstand som fravikes. Det er valgt å ikke risikovurdere de grunnleggende
påvirkningsfaktorene (eksempelvis fôrrester) som er driverne for påvirkningen fra anlegget. Årsak er
at det ikke foreligger spesifikke grenser samtidig som disse faktorene vil alltid forekomme når det gis
tillatelse til etablering. For disse faktorene, særlig vedrørende utslipp, vil det også være økonomiske
og miljømessige insentiver til å begrense utslipp mer enn nødvendig. Disse basale
påvirkningsfaktorene, som er drivere for «påvirkningskaskaden» vil være gunstig å begrense for å
svekke effekten av påvirkningsfaktorene lengre ute i kaskaden. Påvirkningsfaktorer lenger ute i
risikokartet vurderes på bakgrunn av fastsatte tilstander og kunnskap om påvirkningsfaktoren.
Eksempelvis kan resultater fra regulære B- og C-undersøkelser for matfiskanlegg benyttes til å vurdere
om det foreligger risiko for å fravike ønsket tilstand. Risikovurderingen av PF blir visualisert i
risikokartene gjennom fargekoding; grønn angir liten risiko for endring av tilstanden, gul angir moderat
risiko og rød indikerer stor risiko. Forventet «referansetilstanden» oppgis for hver PF. Kvalitativ risiko
på grunnleggende nivå «summeres» opp til faktoren på neste nivå, og benyttes for å fastsette risikoen.
Et viktig prinsipp i risikoanalyser er ideen om at det ikke foreligger noen fasit, bare usikkerhet rundt
fremtidens utvikling. Dette legger et grunnlag for at hypoteser, antagelser og utilstrekkelig kunnskap
uttrykkes i risikovurderingen. Hensikten er å skape risikoforståelse og -erkjennelse for veivalg og tiltak
(Grefsrud m. fl., 2021). Derfor er det også viktig å benytte gode kilder i kunnskapsgrunnlaget. Det vil
benyttes åpen tilgjengelig litteratur, hvor særlig rapporter som omhandler lokale forhold vil bli
vektlagt.
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I tillegg fordrer det at hendelser opptrer med regulær frekvens for å kunne identifiseres som en
påvirkningsfaktor. Hendelser med en svært irregulær frekvens, som ulykker, uhell, utstyrssvikt og
forsøpling kan medføre utslipp, men vil ikke inngå i risikovurdering av sjøfugl. Disse hendelsene
ivaretas imidlertid av interne prosedyrer og beredskapsplaner (eksempelvis «beredskapsplan ved
akutt forurensning til sjø», «Beredskapsplan mattrygghet sjø» og «avfallshåndtering sjø»). Kjemikalier
(som vaskemiddel, desinfeksjon, avfetting og bedøvelse) er lagret i båt i godkjente beholdere. Det er
også et kjemikalierom og miljøkontainer for farlig avfall på landbasen (pers. medd. Kim Roger
Fredriksen).
I selve risikovurderingen behandles sjøfugl som en gruppe. Sjøfugl inneholder imidlertid ulike typer
fugler med ulikt levesett (se Tabell 1 i Tunheim m. fl., 2021) og påvirkningen på disse gruppene
nyanseres i kapittelet «effekter på sjøfugl».
Forfatter er ikke bekjent med at en risikovurdering av sjøfugl har vært utført for oppdrettsanlegg. Fugl
har imidlertid inngått i en konsekvensutredning for en biomasseutvidelse på Smøla (Thomassen m. fl.,
2015). Det skal også gjennomføres en konsekvensundersøkelse om påvirkningene akvakultur har på
UNESCO verdensarven på Vega. Nova Sea/Vega Sjøfarm har også etablert prosedyrer/rutiner/
dokumenter som vurderer oppdrettsanleggs påvirkning på omgivelsene og hvilke tiltak som initieres
for å minske dette. Særlig dokumentet «Biodiversitet risikopunkter» identifiserer risikopunkter for
trefninger mellom fugler og anlegg. I så måte blir gjeldende dokument en lokal tilpasset
risikovurdering for tiltaket etter etablering av oppdrettsanlegget på Skogsholmen. Selve metoden og
identifiseringen av påvirkningsfaktorer vil være generell, og kan oppdateres ved nye tiltak/endring i
produksjonsformen på lokaliteten.
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Risikovurdering
Oppdrettsanlegget Skogsholmen driver produksjon avlaksefisk i åpent miljø. Fisken oppfôresi merder
som sammen med en not holder fisken i anlegget. Det utføres daglig røkting av fisken, som ivaretar
produksjonen og fiskehelse. Transport til og fra anlegget skjer ved båt fra landbasen på Kjerkøya, Vega.
Det forekommer båtanløp til anlegget i forbindelse med fôrleveranse, utsett og utslakt,
lusebehandling, inspeksjon og vask av anlegg og nøter og miljøundersøkelser. I den midlertidige
tillatelsen la Statsforvalteren til grunn et påvirkningsområde som rundt anlegget var på 1 km i radius.
Båttraseen mellom landbase og anlegg ble satt å ha en buffersone på 500 meter.
PåSkogsholmen veksles det med å sette ut fisk i partalls- og oddetallsår. Enproduksjonssyklus strekker
seg da over 1 – 1,5 år på lokaliteten. Den første generasjonen fisk ble satt ut i 2014 og lokaliteten har
gjennomgått fem produksjonssykluser til sammen (Figur 1). Biomasseøkning fra 3 120 tonn til 4 680
tonn ble innvilget for 2017-generasjonen.

Figur 1. Fôrforbruk (grønne søyler) for de fem gjennomgåtte produksjonssyklusene og utgående biomasse (sort linje) for fire
produksjonssykluser på Skogsholmen. Den første generasjonen ble flyttet til Storvik under produksjonssyklusen.

Selve anlegget består av12 bur i to burrekker og en fôrflåte som er plassert på sørøst-siden av burene.
I en produksjonssyklus vil det alltid være ett eller to bur som ikke benyttes på et tidspunkt, som gjør
at røkter kan flytte på fisk ved eksempelvis behandling av fisken. På fôrflåten på Skogsholmen er det
oppholdsrom, toalett og kjøkken. Utfôringen overvåkes gjennom kamerasystemer fra en
utfôringssentral som er plassert på Vega. Utfôringssentralen er også et kontaktpunkt hvor det
kommuniseres gjennom VHF. Anlegget har landstrøm, og kraftforsyningen vil ikke innebære støy.
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Fiskeoppdrett kan, i sitt mest basale, forventes å påvirke sjøfugler hovedsakelig gjennom to måter;
utslipp fra anlegget eller ved forstyrrelser i forbindelse med driften av akvakulturanlegget.
I risikovurderingen forstår vi utslipp som fysiske enheter som gjennom produksjonen av fisk på
lokaliteten, blir sluppet ut i åpent miljø. Utslippets omfang avhenger av produksjonens størrelse
gjennom mengde fôr som benyttes, mengde fisk i anlegget og hvor mye og ofte fremmedstoff
benyttes på lokaliteten. Utslipp fra oppdrettsanlegg vil ha effekter i vannsøylen og på sjøbunnen hvor
partikler sedimenteres (Tabell 1). Effekten avhenger av områdets stedegenhet gjennom vannutskifting
og dybdeforhold. Selve påvirkningsfaktorene er i tabellen presentert i deres funksjon, og ikke
opphavet til påvirkningskilden.
Utslippet fra anlegget vil i stor grad være organisk materiale som slippes ut i vannforekomsten
gjennom fekalier fra fisken og fôrspill. Utslippet vil fordele seg etter størrelsen på de utslupne
partiklene; svevestoff med lav tetthet vil holdes i vannsøylen, mens partikler med større tetthet vil
synke til bunn (Tabell 1). I fôret forekommer det også uønskede organiske- og uorganiske stoffer som
kan akkumuleres, særlig i det bentiske miljøet. I fôret kan det også bli blandet inn legemiddel med
avlusingsformål. Flere aktører benytter notimpregneringsmidler for å unngå groe på nøtene som igjen
hindrer vanngjennomstrømning. I impregneringsmiddel inngår i hovedsak kobberstoff, som kan smitte
av i vann og vaskes av ved vasking av nøter.
Tabell 1. Påvirkningsfaktorer som er identifisert ved utslipp, samt kunnskapsgrunnlag som foreligger og metode for å
overvåke utslippene.

Utslipp

Kunnskapsgrunnlag og metode

Sedimenterende
partikler:
Næringssalter og
svevestoff:

B- og C-undersøkelser, samt øvrige miljøundersøkelser som er gjennomført
på lokaliteten som er rettet mot organisk belastning.
Strømmålinger, samt øvrige miljøundersøkelser (strandsoneundersøkelser)
som er gjennomført på lokaliteten som er rettet mot
eutrofieringsproblematikk.
Uønskede organiske og uorganiske stoffer i fôr. Ikke benyttet
kobberimpregnerte nøter. Resultater fra C-undersøkelse.
Erfaringstall fra Nova Sea.

Miljøgifter:
Kjemikalier og
legemiddel:
Søppel/plast:
Effekt:

Erfaringstall fra Nova Sea, samt observasjoner i felt.
Endring i flora og fauna, oppkonsentrering i næringskjeden, FAD (“fish
aggregating devices”), nye arter og økt konkurranse, adferdsendring,
hekkesuksess.

Effekter av utslipp kan dermed både ha en indirekte og en direkte effekt på sjøfugl. Den indirekte
påvirkningen vil i stor grad være knyttet til utslippets evne til å endre miljøforholdene på lokaliteten,
som kan endre næringsgrunnlaget til fugler. De direkte effektene innebærer at fugler får i seg
utslippet, som kan være skadelig for fuglen. For eksempel kan inntak av fôr og fremmedstoff ha
fysiologiske effekter for fuglene og inntak av fremmedelementer kan blokkere spiserøret.

8

Risikovurdering av påvirkning på sjøfugl ved lokalitet Skogsholmen

Åkerblå AS

Klimaendring er en global utfordring, mens risikovurderingen omhandler fuglebestander på et lokalt
plan, og vil derfor ikke inngå i risikovurderingen. Klimaendringer har imidlertid stor effekt på
sjøfuglbestandene og det vil være hensiktsmessig å begrense aktivitet på anlegget som medfører en
økning i drivhusgasser. Båt er en essensiell farkost i akvakultur med utslipp av forbrenningsprodukter
fra drivstoff og til en viss grad kjemikalier som benyttes i vedlikehold av båtene.
Forbrenningsreaksjoner vil gi utslipp av drivhusgasser (CO2, CH4 & CO), svovel og nitrogen (NOx & SO2).
Drivhusgasser vil ha global påvirkning, mens utslipp av NOx og SO2 påvirker lokalt (Thomassen, 2015).
På Vega forventes ikke båttrafikkens utslipp av NOx og SO2 å medføre forringelse av lokale forhold.
Dette gjelder også energibruk på anlegget.
Forstyrrelser forstås i risikovurderingen som en menneskeskapt enhet, handling eller aktivitet som
gjør at sjøfugler endrer atferd i møte med tiltaket. Sjøfuglers direkte respons på en forstyrrelse er ofte
redsel, flukt eller tap av tid (f.eks. til å finne næring), som netto gir et energitap. Om forstyrrelser
vedvarer, kan artene fortrenges fra foretrukket oppholdsområde eller hekkeområde. Det er god
kunnskap om mulige forstyrrelseseffekter fra akvakultur (Follestad (2015), Thomassen (2015) &
Follestad m. fl. (2017)), men det mangler kliniske studier i Norge. Mest aktuell problemstilling
forventes å være fortrengning fra foretrukket oppholdssted.
Forstyrrelser assosiert med oppdrettsaktivitet vil være både visuell og auditiv, altså bli oppfattet
gjennom syn og hørsel (Tabell 2). I risikovurderingen vil forstyrrelser rundt tiltaket «økt biomasse» i
hovedsak knyttes til forstyrrelser som den daglige driften medfører. Dette innbefatter transport til og
fra lokalitet og visuelle og auditive forstyrrelser under arbeid på anlegget. Det vil også være anløp til
anlegget fra båter som leverer fôr, i forbindelse med utsett og slakt, vask og inspeksjon,
lusebehandling og miljøundersøkelser. Selve anleggskonstruksjonen kan også ansees som et
forstyrrende element for enkelte arter, hvor etableringen kan endre artens benyttelse av området.
Selv om tiltaket ikke omfatter etablering av anlegget, vil dette bli adressert i tekst. Men et etablert
anlegg kan også medføre en risiko for mortalitet for fugler gjennom at fuglene setter seg fast i noten
(både over og under vann) eller som fysisk hinder som kan medføre skade eller død om det skjer en
trefning.
Tabell 2. Påvirkningsfaktorer identifisert som virker forstyrrende på sjøfugl.

Forstyrrelser

Kunnskapsgrunnlag og metode

Visuelt og auditivt

Resultater fra Tunheim m. fl. 2021, hvordan arbeidet foregår og krav om støy
i utslippstillatelse. Kunnskap: foreliggende litteratur om påvirkning på
forstyrrelser og stedegen empiri
Erfaringstall fra Nova Sea på økningen i tilløp av fôrtransport, slaktebåt, og
eget mannskap, samt kjøreruter. Kunnskap: Åpen litteratur og lokal
informasjon.
Konstruksjonen kan være både en barriere og et matfat. Kunnskap: åpen
litteratur og lokal om mortalitet og observasjoner.
Redusert/økt overlevelse og benyttelse av området

Transport

Konstruksjon
Effekt:
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Utslipp
Den midlertidige tillatelsen la til grunn en MTB-økning på 2 konsesjoner, som innebærer at mengden
fisk tillatt på lokaliteten på et tidspunkt maksimalt er 4 680 tonn. Dette gjør Skogsholmen til et
mellomstort anlegg i norsk målestokk (gjennomsnittet er 3 440 tonn). Økningen i MTB medfører en
økning i fôrforbruk.
Når det produseres fisk i åpne merdsystem, vil økologiske fotspor fra utslipp av biprodukter være
uunngåelige. Utslippet vil være fôrrester/spill, fekalier/ekskresjonsprodukter og fremmedstoff som
miljøgifter, plast og legemiddel (Figur 2). I risikovurdering ble ikke de overnevnte fundamentale
påvirkningsfaktorene risikovurdert. De er imidlertid utløsende for forventet kaskadeeffekt som kan
påvirke sjøfugl, og å minimere disse påvirkningsfaktorene vil være begunstigende vedrørende
miljøbelastning.

Negativ effekt
på sjøfugl

Økosystem-endringer

Pelagisk miljø

Fôrrester/spill &
fekalier/ekskresjon

Bentisk miljø

Legemiddel

Miljøgifter

Søppel/plast

Figur 2. Illustrering av risiko av påvirkningsfaktorer som assosieres med utslipp som kan påvirke sjøfugl ved en
biomasseøkning på oppdrettsanlegget Skogsholmen. Grønn farge indikerer liten, gul farge angir moderat og rød farge angir
høy risiko for at påvirkningsfaktoren beveger seg bort fra ønsket tilstand.

Storparten av utslippet kommer fra fôrrester/spill (fôr som fisken ikke spiser) og gjennom fekalier og
ekskresjon (fra fôret som fisken har spist). Mengder fôrrester/spill og fekalier vil variere med
produksjonens størrelse, fôrsammensetning, fôringsregimet, fiskestørrelse, temperatur og
fôringsmetode. Litteraturenshøyeste estimater på størrelsen fôrspill/rester var i Grefsrud m. fl. (2021)
oppgitt til 5-11 % av utfôringsmengden. Thomassen m. fl. (2015) antok at spillfôrandelen utgjorde 35 % av utfôret mengde.
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Man regner fôret å bestå av 70 % plantemateriale og 30 % basert på marine råstoff i dagens
akvakulturproduksjon. Bestanddelene har endret seg fra å være hovedsakelig basert på marine
råstoffer til den plantebaserte andelen som er i dag. Dette medfører at fôret er mindre fordøyelig og
produksjonen av fekalier har økt. Fekalieandelen er estimert til å ligge på 29 % av total fôrmengde.
Sammen med fôrspill kan vi anta at 34-40 % av fôret slippes ut i ytre miljø (Grefsrud m. fl., 2018).
Ekskresjon av avfallsstoffer kan også skje gjennom gjeller og urea. Stoffene er løste nitrogen- og
fosforforbindelser som kalles næringssalter. Ammonium er hovedformen for nitrogen, og tas kjapt
opp av primærprodusenter. Nitrogen er i norske farvann den begrensende ressursen for
primærprodusenter og tilførselen kan endre økosystemer som er tilpasset lave nitrogenverdier. Fosfor
slippes ut i form av fosfat og er ikke begrensende faktor i våre farvann og vil således ikke forventes å
ha en økosystemeffekt. Næringssaltutslippet vil bli fortynnet kjapt og avhenger av sjøareal og
vannutskifting. Det estimeres at hvert tonn produsert laks vil medføre et utslipp på 38,4 kg løst
nitrogen og 5,1 kg løst fosfor (Grefsrud m. fl., 2021).
Skogsholmen benytter en utfôringssentral med dedikerte fôrere som overvåker utfôringen gjennom
kamerautstyr i merdene og kan tilpasse utfôringen etter fiskens apetitt. Fôrerne har ukentlige møter
hvor samhandling og strategi utformes (pers. medd. Kim Roger Fredriksen & Maren Elise Nyberg). For
tiltaket økt biomasse vil det medføre større utslipp, estimert i Tabell 3. Beregningen er vurdert med
høyeste estimater for å gi et konservativt anslag, men erfaring og teknologiske nyvinninger vil kunne
redusere utslippsestimatene.
Tabell 3. Utfôringsmengder og estimert fôrspill for ulike generasjoner på Skogsholmen. Utfôringsmengder er oppgitt av
oppdragsgiver. Estimert fôrspill (5-11 %), estimert fekalier (29 %) og estimert forspill+fekalier (40 %) er beregnet fra utfôret
mengde.
Generasjon

MTB

Utfôret mengde

Estimert fôrspill

Estimert fekalier

Estimert fôrspill +
fekalier

H-20*

4 680 tonn

3 081 tonn

154-339 tonn

893 tonn

1 232 tonn

H-18

4 680 tonn

7 071 tonn

354-778 tonn

2 051 tonn

2 828 tonn

V-17

4 680 tonn

4 713 tonn

236-518 tonn

1 367 tonn

1 885 tonn

V-15

3 120 tonn

4 616 tonn

231-508 tonn

1 339 tonn

1 846 tonn

V-14
*H-20 generasjonen hadde en kortere produksjonssyklus grunnet infeksjon av infeksiøs lakseanemi (ILA).
** V-14 generasjonen manglet produksjonstall

I risikovurderingen benyttes PF legemiddel synonymt med avlusningsmidler. Dette grunngis i at
behandling med antibakterielle midler har vært lite utstrakt de siste årene (Grefsrud m. fl., 2021).
Avlusningsmidlene skilles ved behandlingsmåte; enten kan fisken behandles i vann med bademiddel
eller avlusningsmidlene kan inngå i fôret som fisken spiser. Badebehandling skjer enten direkte i
merden eller i brønnbåt og omfatter bruk av stoffene hydrogenperoksid, azametifos og deltametrin.
Ved badebehandling av merd vil virkestoffet slippes ut i området etter endt behandling. Fôrbaserte
avlusningsmidler som benyttes er diflubenzuron, teflubenzuron og emamektin og disse spres gjennom
fôrspill og fekalier til miljøet (Grefsrud m. fl., 2021).
Legemidlenes egenskap varierer fra middel til middel gjennom spredningsevne, fortynning og
nedbryting. Dette gjør at påvirkningen vil variere mellom lokaliteter avhengig av topografi,
naturverdier i området, sesongmessige variasjoner, vannets tetthet og strømforhold.
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Avlusingsmiddel har en ønsket effekt på å fjerne lakselus, men vil i tillegg ha effekt på non-target
organismer som kommer i kontakt med virkestoffet. Avlusingsmiddel kan dermed påvirke både
pelagisk sone og bentos. For å unngå mest mulig påvirkning på miljøet vil det være ønskelig å ha et
minst mulig forbruk. Det henvises til den aktuelle (nyeste) versjonen av Risikorapport for norsk
fiskeoppdrett fra Havforskningsinstituttet for vurdering av de ulike stoffene (p.t. Grefsrud m. fl., 2021),
som kan benyttes i vurdering av egnet legemiddel for behandling.
Nova Sea og Vega Sjøfarm har en restriktiv bruk av avlusingsmidler, hvor det de siste årene bare har
vært benyttet azametifos og emamektin på lokaliteter som hører til firmaene (pers. medd. Maren Elise
Nyberg). På Skogsholmen har det ikke vært benyttet badebehandlinger tidligere, men to generasjoner
har blitt behandlet med emamektin (i 2014 og 2020).
Biomasseutvidelsen kan øke behovet for avlusingsmiddel gjennom at det er flere verter for lusen om
smitte først oppstår, hvor temperatur vil være viktig for utviklingen av lakselus og lusens
spredningsevne. Ved behandling etter biomasseøkningen vil også mengden avlusningsmiddel
nødvendigvis øke. Dagens bruk av avlusingsmiddel har vært lav på Skogsholmen, også etter
biomasseøkningen. Det forventes at en lav anleggstetthet rundt Skogsholmen begrenser
spredningsrisikoen til anlegget. Det kan imidlertid oppstå arealendringer som medfører etablering av
nye anlegg i nærheten av Skogsholmen som igjen gir et økende smittepress.
Det forventes at produksjon av matfisk er kilde til miljøgifter gjennom stoffer i fôret og
antibegroingsmiddel som benyttes på nøter.
Råstoffene benyttet til fôrproduksjon inneholder blant annet halogenerte organiske forbindelser som
PCB, dioksiner, furaner, klorerte pesticider, bromerte flammehemmere og tungmetallforbindelser
som kvikksølv, arsen, kadmium, kobber og sink. Det tilsettes også sporstoffer i fôret som optimaliserer
tilveksten, som kobber og sink (Grefsrud m. fl., 2021). De halogenerte forbindelsene er persistente
miljøgifter som har et stort potensial for bioakkumulering. Det er imidlertid ikke funnet en klar
sammenheng mellom forurensning i sediment og biota og distanse fra oppdrettsanlegg (Grefsrud m.
fl., 2018).
Analyse av uønskede organiske og uorganiske stoffer i fôrprøver fra 2020 viste ingen overskridelser av
øvre grenseverdier satt av regelverket (Sele m. fl., 2021). Ved å legge til grunn analyseresultatene
kunne Skogsholmens estimerte utslipp for hver produksjonssyklus beregnes (Tabell 4).
Tabell 4. Estimater av mengde fremmedstoff som slippes ut gjennom fôr basert på analyseresultat fra Sele m. fl. (2021).
Gjennomsnittsnivået av miljøgifter presentert i Grefsrud m. fl. (2018) ble benyttet. Det ble tatt utgangspunkt i en forventning
om at utfôringsmengden pr generasjon var 3 000 tonn før biomasseøkningen og 5 000 tonn etter og at 40 % av utfôret
mengde slippes ut i miljøet. Stedegne tall for Skogsholmen er beregnet for en produksjonssyklus.

Gjennomsnitt
fullfôr 2020
Estimert utslipp
Skogsholmen
Estimert andel
biomasseøkning

Ʃ DDT
5,3
µg/kg

Ʃ klordan
1,1 µg/kg

HCB
0,89
µg/kg

Ʃ PCB
4,1
µg/kg

Ʃ PBDE
0,4
µg/kg

Cd
0,1
mg/kg

Hg
0,022
mg/kg

Cu
10
mg/kg

10,6 g

2,2 g

1,8 g

8,2 g

0,8 g

200 g

44 g

20 kg

4,2 g

0,8 g

0,7 g

3,3 g

0, 3 g

80 g

17,6 g

8 kg

Kobber er fremmedstoffet det knyttes størst bekymring til. Det er et grunnstoff og finnes naturlig i
miljøet. Også i organismer inngår stoffet i viktige fysiologiske funksjoner, men for mye av stoffet vil ha
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en toksisk effekt på organismen. Dette er årsaken til stoffets bruk som antibegroingsmiddel på nøter;
for å holde på vanngjennomstrømning i merden for at laksen skal trives. En stor andel, estimert til 80
%, av kobberstoffet som er i impregneringen vil gjennom en produksjonssyklus slippes ut i miljøet.
Dette skjer enten ved at stoffet lekker ut i vannet eller ved fragmentering som fører til sedimentering.
I 2019 ble kobberutslippet på norske akvakulturanlegg estimert til 1 358 tonn (Grefsrud m. fl., 2021).
Det har ikke vært benyttet kobberimpregnerte nøter på Skogsholmen, og det skal heller ikke inngå i
fremtidig drift (pers. medd. Maren Elise Nyberg).
I akvakultur benyttes det også desinfeksjonsmiddel og vaskemiddel for å ivareta gode hygienekrav
som forebygger smitteutbrudd. Ulike midler har ulike egenskaper, men er ofte svært giftige for
miljøet. På lokaliteten benyttes «enduroSuper» som vaskemiddel og «ADDI Aqua» til desinfisering,
men lokaliteten skal snart gå over til «LifeClean» (pers. medd. Kim Roger Fredriksen). Både
vaskemiddelet og desinfeksjonsmiddelet har svært toksiske effekter på miljøet, men tynnes ut i
mindre virkedoser. Om behandlingsvann slippes ut i miljøet forventes det å fortynnes kjapt til å ha
liten effekt. Det har ikke blitt funnet kunnskap om hvorvidt en påvirkning av slike middel ved normal
bruk kan ha en lokal økologisk effekt. Desinfeksjonsmiddelet «LifeClean» er ikke merket som farlig.
Avfall kan defineres som gjenstander eller stoffer som skal kastes (ikke benyttes mer). I
risikovurderingen benytter vi begrepet søppel/plast som vil gjelde gjenstander og stoffer med
menneskelig opphav som på en eller annen måte slippes ut i åpent miljø (og som ikke er omtalt
ovenfor). Oppdrettsaktør har egne prosedyrer for avfallshåndtering og det gjennomføres årlig en
strandryddig i området.
Oppdrett er en kilde til plastforurensning i form av både makroplast og mikroplast, som vil være det
viktigste avfallet fra oppdrettsaktivitet. Vangelsten m. fl. (2019) fant at det vanligste utslippet av
makroplast fra anlegg var tauverk som brukes på merdkanten. Funn av større plastenheter som
merder, gangbaner og fôrslanger ble også gjort. Som forebyggende tiltak ble det foreslått en
selvanalyserende studie hos næringen for å avdekke hvordan menneskelig praksis kan endres for å
begrense tauavfall. Oppdretter har gjort tiltak for å redusere avkapp (taubiter) gjennom å henge opp
nøter med fiberstropper med borrelås, og erfarer at dette betraktelig reduserer tauverk på avveie
(pers. medd. Kim Roger Fredriksen).
Mikroplast er små plastbiter i størrelsesordenen 0,001-5mm. Fôrslanger vil tilføre hovedmengde
mikroplast til miljøet, da luftbåret fôr vil slite ned slangene innvendig. Det er store variasjoner i slitasje
på fôrslanger, som gjør at årlig utslipp for hele havbruksnæringen estimeres å være mellom 20 og 100
tonn (Vangelsten m. fl., 2019). Det er funnet spor av mikroplast på gjellene til oppdrettsfisk og i
sediment og vannprøver nær lokaliteter (Gomiero m. fl., 2020). Alder på de ulike komponentene vil
påvirke slitasjegraden og hvor mye mikroplast som blir tilført miljøet. Oppdretter benytter
leverandørens brukerhåndbok for å vurdere levetid på merder og anleggsfortøyninger. Fôrslanger
byttes etter behov (slitasje) (pers. medd. Maren Elise Nyberg).
Havet fungerer som et sluk for søppel og globalt er det anslått av bare 20 % av det marine avfallet har
opphav fra sjøbaserte kilder (Vangelsten m. fl., 2019). Særlig er det mikroplast som dominerer
forurensningsbildet (Galloway m. fl., 2017). Det er estimert at oppdrettsnæringen årlig genererer
16 000 – 29 000 tonn plastikkavfall. Og det er dokumentert at deler av dette kommer på avveie, men
det er usikkerhet rundt størrelsen på plastforsøplingen (Johnsen m. fl., 2019).
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Tiltaket kan forventes å bidra med noe høyere plastutslipp, kanskje særlig gjennom mikroplast fra
fôrrør, da fôrforbruket øker. Nova Sea/Vega Sjøfarm har identifisert slitasje på fôrslanger som et
risikopunkt og arbeider med tiltak for å minimere mikroplastustlipp; vannfôring vil redusere slitasje
og lyd fra slangene (pers. medd. Maren Elise Nyberg & Kim Roger Fredriksen). Da vannfôring kan
medføre økt fôrspill, vil dette testes og kartlegges før det kan implementeres.
Effekten av overnevnte påvirkningsfaktorer avhenger av en rekke faktorer. I hovedsak dreier dette seg
om områdets topografiske egenart; batymetri (sjøbunnsutforming) og strømforhold.
Anleggstettheten er lav rundt Skogsholmen og det er 8 km til nærmeste anlegg i luftlinje (36017
Sørværet). Se Tunheim m. fl. (2021) for en overordnet beskrivelse av nærområdet. Lokaliteten ligger
over et fordypningspunkt med dyp på over 100 meter. Vanntypen er moderat eksponert kyst, men
strømmålinger indikerer lav strøm i alle vannlag rundt lokaliteten. Strømmåling ble foretatt på 3 dyp
med riggplassering på 68 meters dyp 100 meter vest for anleggsrammen i 2011 (oversendte interne
resultater). Den relative vannfluksen var orientert N-S på 5 m, S på 45 m og N-NV på 62 m.
Vannstrømmen på lokaliteten har også blitt modellert med større strømhastigheten enn de faktiske
målingene (Åkerblå, 2021a). Spredningen fulgte i større grad topografisk utforming i en akse nordvestsørøst med noe variasjon på ulike dyp.
Utslipp gjennomgått ovenfor vil ha en pelagisk effekt, som er påvirkning som skjer i selve vannsøylen.
Driveren til endring vil være utslipp av næringssalter, som lagres høyt i vannsøylen og følger
vannstrømmen. Konsentrasjonen avhenger av produksjonsvolum og strømforhold i området. Selv om
konsentrasjonen vil fortynnes suksessivt, kan beriket vann være sporbart opptil 2 km fra anlegget om
produksjonen er høy. Slike vannstrømmer kan medføre lokale effekter, særlig i grunne områder i
resipienten, som kan gi endringer i fjæresamfunn og viktige naturtyper som tareskog, kalkalgebunn
og ålegrasenger (Grefsrud m. fl., 2021).
Dersom samlet belastning er stor, kan regionale effekter forekomme (kjent fra Skagen og andre deler
av verden). En slik overgjødsling vil kunne ha alvorlige konsekvenser på økosystemet som helhet da
den økte produksjonen av planteplankton forplantes oppover i næringskjeden og vil gi økt nedfall.
Biotisk nedbryting benytter hovedsakelig oksygen, slik at oksygenforholdene på sjøbunnen kan
påvirkes. Dette vil igjen ha effekter på dyresamfunn på sjøbunnen. Også makroalgesamfunn kan
påvirkes gjennom økning i andel opportunistiske alger og nedgang i tang og tare-artene (Grefsrud m.
fl., 2021).
Det sammenhengende gruntvannsområdet i Vegaøyan er det største av sitt slag i Norge. Den store
tidevannsforskjellen (1,5-2 m) kan tolkes å gi god vannutskifting i øvre vannlag. Mye strandflate og
grundtområder gjør at næringsrikt vann med opphav fra anlegget timelig kan påvirke strandsonen.
Strandsoneområdet på Buøyan (se Tunheim m. fl., 2021) er et større tørrlagt bløtbunnsområde som
sammen med modellerte skjellsandområder nord for Skogsholmen er de eneste viktige (registrerte)
marine naturverdiene i området (Miljødirektoratet, 11.03.22).
Produksjonen av laksefisk er årlig beregnet (basert på 2018-2019) å stå for 52 111 tonn løst nitrogen
og 6 885 tonn løst fosfor, hvorpå produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø) beregnes utslipp på 6 561
tonn nitrogen og 751 tonn fosfor (Grefsrud m. fl., 2021). Gjennom vanndirektivet er det utviklet
metoder for å overvåke eutrofiering gjennom biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer (se
kapittel 9 i veil. 02:2018). De ulike metodene ligger til grunn for undersøkelser som utføres i nasjonale,
regionale og lokale overvåkingsprogram. I vannområdene rundt Vega er det opprettet prøvestasjoner
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for makroalger og planteplankton som hadde god til svært god tilstand på både biologiske og
fysisk/kjemiske kvalitetselementer i 2020 (Fagerli m. fl., 2021).
Behandling med avlusingsmiddel gjennom badebehandling vil påvirke livet i vannsøylen. Behandlingen
kan skje i merd eller i brønnbåt. Ved behandling i båt vil behandlingsvannet slippes i vann når båten
er i fart. Ved behandling i merd vil behandlingsvannet suksessivt fortynnes til ikke målbare verdier når
behandlingen er ferdig. Fortynningen vil avhenge av temperatur, strøm og sjikting i vannsøylen.
Påvirkning på non-target arter som er følsomme for behandlingsvannet medfører en risiko. Særlig
pelagiske krepsdyr (hoppekreps og frittsvømmende larvestadier) er utsatt for badebehandling. Om
sted for behandling ligger nært strandlinjen kan strandsonen også påvirkes. Det er sesongvariasjoner
for slike arters tilstedeværelse i vannsøylen, hvor særlig våren med våroppblomstringen er et sårbart
tidsrom (se Grefsrud m. fl., 2021 for mer informasjon). Benyttelse av avlusingsmidler vil være best i
tidsrom når det er få planktoniske arter og lav biologisk aktivitet.
Det forventes at kobberimpregnering lekker ut i vannsøylen. Det foreligger imidlertid ikke kunnskap
rundt omfanget utlekkingen utgjør. Det forventes imidlertid at løste kobberion kjapt fortynnes og
spres i vannmassene (Grefsrud m. fl., 2021).
I Havforskningsinstituttets risikorapport for norsk oppdrett vurderes miljøeffekter som følge av utslipp
av løste næringssalter fra fiskeoppdrett å være nær ønsket tilstand (grønn farge), men det er noe
begrenset kunnskapsgrunnlag i enkelte produksjonsområder. Rundt lokalitet Skogsholmen er det
relativt åpent, men det er nærhet til viktige strandlinjer. I tillegg er bruken av kobber og
avlusingsmiddel fraværende/lav. Det utføres p.t. ikke makroalgeundersøkelser på lokaliteten. Det
vurderes, basert på gjennomgått informasjon, at det vil være liten sannsynlighet for at tiltaket
medfører en negativ miljømessig påvirkning, og påvirkningsfaktoren vurderes som nær ønsket
tilstand.
Fôrspill/rester og fekalier vil ha en synkehastighet og sedimenteres i og på sjøbunnen. Her vil de gi en
bentisk effekt. Spredningspotensialet på organiske partikler vil avhenge av hydrografiske forhold og
partiklenes overflate og tetthet. Generelt antas fekalier å ha en synkehastighet på 5-10 cm/s, mens
fôrpellets har større tetthet og synker 10 cm/s (Grefsrud m. fl., 2021). Fekalier er imidlertid skjøre og
fragmenteres lett. Dette medfører at en liten andel vil ha en lav synkehastighet på mindre enn 1cm i
sekundet. Overordnet forventes sedimenterende partikler å deponeres i en radius på maksimalt 800
meter fra akvakulturanlegg. Med utgangspunkt i strømmåling og dyp på Skogsholmen forventes en
fôrpellet å spres 40 meter fra utfôringssted. Fekalier vil videre kunne spres dobbelt så langt, og en
andel med lavere synkehastighet enn 5 cm/s enda lengre. Deponerte partikler kan også resuspenderes
og dermed flytte seg ved sterk bunnstrøm (> 10 cm/s).
Det har vært modellert AZE-sone for anlegget. AZE (allowable zone of effect) er en påvirkningsgrense
i ASC (Aquaculture Stewardship Council) Salmon standard (2019); sonens ytterkanter defineres ved
lavere sedimentering enn 330 g C/m2/år. Modelleringsresultater viste at AZE i stor grad følger
batymetrien i området og strekker seg lengst i aksen nordvest-sør (800 m) og mindre i aksen øst-vest
(350 m) (Åkerblå, 2021a). Størst utbredelse var det i nordvestlig himmelretning, hvor den største
belastningen var i lengden 300 meter fra anleggsrammen. Dette indikerer en ganske konsentrert
akkumulering rundt anlegget.
Påvirkningen organisk materiale har på bløtbunnsmiljø foreligger det mye kunnskap om.
Bløtbunnsområder er ofte akkumulerende sjøbunn, og det vil være størst sannsynlighet for
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opphopning av organiske partikler i disse områdene. Bløtbunnsfaunaens samfunnsstruktur varierer
med bløtbunnstype, fødetilgang, strømforhold, dyp og temperatur (Grefsrud m. fl., 2021). Det vil være
en rekke detritivore dyr (og bakterier) som omsetter organiske partikler til næring. Dersom det tilføres
mer organiske partikler enn dyrene klarer å omsette, vil det skje en opphopning på bunnen. Dette vil
endre sedimentets kjemiske sammensetning og økologi; arter som tolererer lav surhetsgrad og mye
organisk materiale vil ta over og kan opptre i store mengder. Dersom opphopningen fortsetter over
en terskelverdi vil oksygenet, som benyttes i nedbrytingen av partiklene, forsvinne og
nedbrytingsfunksjonen overtas av bakterier som ikke bruker oksygen. Biprodukter av nedbrytingen i
anaerobe sedimenter er oftest hydrogensulfid og metangass.
Påvirkningen på bløtbunnsamfunn overvåkes gjennom B-undersøkelsen (anleggssonen) og Cundersøkelsen (overgangssonen). Begge undersøkelser konkluderer med en tilstandsvurdering
mellom «svært god» til «svært dårlig», hvor det er 4 tilstander i B-undersøkelsen og 5 tilstandsklasser
i C-undersøkelsen. Undersøkelsesfrekvensen er risikobasert; dårlige tilstand gir hyppigere frekvens.
Resultatene i B-undersøkelsen beregnes hovedsakelig fra parametergruppene sedimentkjemi (pH og
Eh) og sensoriske vurderinger av sedimentet (NS 9410). C-undersøkelsen baseres på det biologiske
kvalitetselementet bløtbunnsfauna, hvor tilstand beregnes gjennom indekser som beskriver økologisk
sammensetning (NS 9410, veil. 02:2018). Det innhentes også data på hydrografi, fremmedstoff og
organiske partikler som benyttes som støtteparametere.
Dyresamfunn på blandings- og hardbunn vil være svært forskjellige fra dyresamfunn i sedimenter.
Sammensetningen av arter og mengder varierer etter type hardbunn, fødetilgang, strømforhold, dyp
og temperatur. Slike dyresamfunn har ofte en høy andel filterfødere som livnærer seg gjennom å
filtrere vannet for næringspartikler. På tross av at filterfødere vil omsette både organiske og
uorganiske partikler, er det et terskelnivå hvor dyrene slammes ned og mister evnen til å filtrere
vannet. Artene er sessile (ikke bevegelige) som kan medføre at de forsvinner og at mer mobile arter
overtar området og øker biomassen. Det er foreløpig begrenset med kunnskap om påvirkningen på
slike samfunn gjennom organisk belastning og det er heller ikke etablert grenseverdier for hvilken
påvirkningsgrad som aksepteres.
Lokalitet Skogsholmen er plassert over en fordypning hvor størst belastning forekommer. Bundersøkelsene som er utført viser «god» og «svært god» tilstand (Aquakompetanse, 2021). Det var
imidlertid enkeltstasjoner med høyere belastningsgrad, som indikerer spredte deposisjonsområder.
Overvåkingen i overgangssonen gjøres gjennom transekt mot sør. Resultatene indikerte moderat
tilstand på siste C-undersøkelse (Aquakompetanse, 2018). Det var en gradient mellom dårlig tilstand
på stasjonen 90 meter fra anlegget til god tilstand på stasjonen så lå 230 meter fra anlegget.
Resultatene understøtter en relativt komprimert påvirkningssone.
Det har vært registrert noe blandingsbunn i anleggssonen gjennom B-undersøkelser. Det ble også
benyttet ROV til å bestemme stasjonsplassering på den første C-undersøkelsen, grunnet mislykkede
forsøk på å finne bløtbunn gjennom grabbing på grunnere områder (Aquakompetanse, 2016). Det tas
for gitt at årsaken til manglende bløtbunnsprøver var hard- eller blandingsbunn.
Avlusingsmiddel som er fôrbasert vil i stor grad være bundet til organisk materiale, en binding som er
relativt stabil, og deponerte partikler kan være til stede i sedimentet lang tid etter behandling
(måneder). Her vil avlusingsmidlene påvirke non-target bentiske arter, også lang tid etter behandling.
Effekten er noe varierende mellom ulike medikamenter, se Grefsrud m. fl. (2021) for status.
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Behandling vår og sommer kan med fordel unngås, da tidsrommet assosieres med skallskifte og høy
appetitt hos krepsdyr, men det overlapper delvis med tidsrommet når lakselusa er forplanter seg. På
Skogsholmen har det vært behandlet med emamektin og det ble funnet restkonsentrasjoner i
sedimentet i en undersøkelse som ble utført (Åkerblå, 2021b). Restkonsentrasjonene var lavere enn
grenseverdier foreslått av SEPA i 1999. Effektstudier på voksne individer av arter som sjøkreps og
amerikansk hummer viste at de var lite følsomme for emamektin. Bløtdyr og børstemark tåler også
forholdsvis store mengder av virkestoffet.
Kobber finnes naturlig i jordskorpen, marint sediment og i sjøvann. Som sporstoff inngår tungmetallet
i enzymreaksjoner i kroppen, men er giftig dersom konsentrasjonene blir for høye. Forurensning kan
føre til redusert artsmangfold ved overskridende konsentrasjoner. Kobber biomagnifiseres ikke, som
betyr at stoffet ikke spres oppover i næringskjeden. På Skogsholmen har det vært to målinger av
kobber i sedimentprøver fra nærstasjonen i C-undersøkelsen. Begge målinger var innenfor
tilstandsklasse II/III, som er en samletilstandsklasse for stoffet.
Grefsrud m. fl. (2021) vurderte miljøeffektene på bløtbunn som følge av partikulære organiske utslipp
fra fiskeoppdrett til nært ønsket tilstand. På hardbunn var imidlertid vurderingen moderat avstand fra
ønsket tilstand. På Skogsholmen ble tilstanden i C-undersøkelsen vurdert til moderat tilstand. Det
forventes å være en del hardbunn/blandingsbunn i området rundt anlegget, hvis påvirkning vurderes
til moderat etter kunnskapsmangler. Miljøgifter i sedimentet forventes å være begrenset. Begrenset
har også bruken av legemiddel vært, hvor følsomheten på non-target arter for emamektin forventes
å være liten. Det er kunnskapshull vedrørende påvirkningen mikroplast og annet søppel har på
bentos. På bakgrunn av dette vurderes tiltaket å innebære moderat risiko.
Gjennomgåtte påvirkningsfaktorer vil kunne påvirke naturtyper og lite bevegelige organismer.
Hvordan oppdrett bidrar med økosystemendringer, som involverer mer mobile arter, er mer
kompleks. Det forventes imidlertid at mobile arter (som krepsdyr, fisk, fugler og pattedyr) kan bli
tiltrukket eller frastøtt av oppdrettsanlegg, med varierende effektgrad (Callier m. fl., 2017).
Det er vist at oppdrettsanlegg tiltrekker seg for eksempel invertebrater, fisk, pattedyr og fugler. Dette
henger i stor grad sammen med en tilgang på mat og anleggets fysiske konstruksjon (Callier m. fl.,
2017). Fôr og biomasse gir en direkte næringstilgang for en rekke organismer av ulike trofiske nivå; fra
fytoplankton til store beinfisk. Anleggets fysiske konstruksjon vil være en egnet struktur for begroing
av epifytter og epifauna (sjøpunger, alge, bløtdyr og nesledyr), som igjen gir en sekundæreffekt
gjennom tiltrekning av predatorer (se Callier m. fl. (2017) for eksempler). Oppdrettsanlegg som FAD
(«fish aggregating device») er godt beskrevet gjennom studier, men anleggets tilgang på mat, økt
furasjeringseffektivitet og tilstedelse av skjul som hindrer predasjon og øker rekrutteringen gjør at det
også kan fungere som en AR («artificial reef»).
Det foreligger mye informasjon om tiltrekning av vill fisk, hvor det også er flere eksempler fra Norge.
Dempster m. fl. (2009 & 2010) fant at mengden fisk ved utvalgte norske oppdrettsanlegg hadde 1-3
ganger høyere tetthet enn i referanseområder og 20 ganger høyere tetthet enn bare 200 meter fra
anleggene. I Norge var det 15 fiskearter (tilhørende 9 ulike familier) som ble observert å nyttiggjøre
fôrspill (Uglem m. fl., 2014). De vanligste artene var sei (Pollachius virens), torsk (Gadus morhua), hyse
(Melanogrammus aeglefinus) og makrell (Scomber scomber). På en gitt dag om sommeren ble det
estimert at gjennomsnittsbiomassen villfisk rundt oppdrettsanlegg var 10 tonn (Dempster m. fl.,
2009).
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Det har vært dokumentert både en stedlig (både horisontalt og vertikalt) og timelig variasjon (blant
annet betinget av fiskeartens økologi og produksjonens utslipp) på tiltrekningskraften på fisk (Callier
m. fl., 2017). Denne tiltrekningen kan ha en effekt på den stedlige tilhørigheten på fiskepopulasjoner
(Uglem m. fl., 2014). Fisken kan oppleve konsekvenser gjennom påvirkning på kondisjon, vekst og
reproduktiv suksess. Det kan også endre livshistorietrekk som vandringsmønster og kan videre ha
konsekvenser for fiskeri (se Callier m fl. (2017) for eksempler). Dersom fiskene som står rundt
oppdrettsanlegg påvirkes negativt kan disse oppdrettsanleggene representere en «økologisk felle»;
de foretrekker et habitat med lavere kvalitet over tid.
Marine økosystem er komplekse og det er vanskelig å utlede nettverk av effekter. Det kan knyttes
bekymring rundt akvakulturs påvirkning på økosystemer og evolusjonære prosesser, og det vil ta tid å
kunne konkludere med hvilke effekter det vil ha på mer mobile ledd i økosystemene. Teoretisk vil
utslipp av næringsstoffer, med tanke på det store volumet kystvannet har, forventes å være lite og
skape mer produktivitet. Ett element som kan påvirke økologisk funksjon er fiske av rensefisk som
fanges for å spise lakselus i merdene. På Skogsholmen benyttes oppdrettet rognkjeks. Isolert sett
forventes biomasseutvidelsen å ikke medføre store konsekvenser for økosystemet.
Sjøfugler kan påvirkes negativt gjennom overnevnte påvirkningsfaktorer. Som metodikken tar
utgangspunkt i så vil usikkerheten øke med antallet påvirkningsfaktorer og økosystemets dynamiske
funksjon gjør at ringvirkningene vanskelig utledes.
Utslippet kan påvirke næringstilgang gjennom økt produktivitet og tiltrekning. Dette kan gjøre
anlegget til en økologisk felle (også for fugler) gjennom at for eksempel at næringskilden de tiltrekkes
av kan være dårligere på sikt (eksempelvis ugunstige stoffer eller ensformig diett). Fugler som har en
positiv effekt av oppdrett kan påvirke fuglearter/organismer i nærmiljøet. Eksempelvis kan fôret være
næringsgrunnlag for kråker og måker.
Økosystemeffekter som fører til tiltrekning/frastøtning fra anlegget kan igjen påvirke fugler, som kan
oppleve endringer i næringstilgangen dersom endringen er stor og gjennomgående. Ved kolonier vil
fugler da kunne måtte bevege seg over store distanser for å hente næring, som vil påvirke overlevelse
og reproduksjon.
Det er uvisst hvordan mikroplast påvirker fugler fysiologisk, men forventes å medføre et fysiologisk
uttrykk. Også større plastutslipp/misting av avfall har blitt knyttet til oppdrettsanlegg, og da i stor grad
avkapp av tau. Avhengig av størrelsen kan være attraktive for fugler. Rundt plast dannes en biofilm
når det ligger i sjøen som for stormfugler har et uttrykk tilsvarende plankton og som gjør at fugler
spiser dette. Skarver og havsuler kan finne avfall attraktivt å benytte som pynt i reiret.
Utslippet kan også endre benthos gjennom gjødslingseffekt, kobberforurensning og ved benyttelse av
avlusingsmiddel. Under Skogsholmen, hvor storparten av biprodukter akkumuleres er det imidlertid
dyp (> 100m) slik at det er få fugler som forventes å gjøre næringssøk i dette området.
Avlusningsmiddel benyttes også relativt sjeldent, og kobberimprignerte nøter benyttes ikke.
Tiltrekning av fugler kan også medføre en fare for spredning av sykdom og parasitter til fisk. I Norge
er ikke dette en omtalt problemstilling.
For selve tiltaket (økning av biomassen) vurderes ikke assosierte utslipp å gi en økt risiko for påvirkning
på sjøfugl basert på foreliggende kunnskap.
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Forstyrrelser
Rundt anlegget ble en tentativ påvirkningssone som benyttes i risikovurderingen satt til 1 km i radius
i utslippstillatelsen (Figur 3). Visuell og auditiv støy vil variere mot himmelretninger gjennom
værforhold og topografi. I feltkartleggingen i 2021 ble topografisk utforming (om det var landområder
eller ikke i området) benyttet for å justere påvirkningssonen. Den tentative og presentable
påvirkningssonen beholdes imidlertid for illustrasjoner.
I Follestad (2015) presenteres en litteraturstudie på effekter av forstyrrelser fra akvakultur på fugl og
pattedyr. Han poengterer at det ikke skilles mellom kunnskap om effekten av forstyrrelser i
etableringsfasen og drift, men at etablering forventes å ha størst negativ effekt. Dette avhenger av om
arbeidet forekommer i tidspunkt hvor arten er mer sårbar, som i hekker/mytetiden eller under trekk
og overvintring. Anlegget vil også gjøre beslag på et område som for Skogsholmen utgjorde 73 100m2
av havoverflaten (ramme og flåte på overflaten). Økningen i MTB medførte ikke en anleggsutvidelse.
Det vil allikevel være vanskelig å vurdere områdets kvalitet for overvintrende fugler før etablering, all
den tid oppdrett har pågått i området siden 2014. For risikovurderingen av et etablert anlegg vil det
ikke være mulig å isolere denne komponenten på forstyrrelser fra øvrige påvirkningsfaktorer.

Figur 3. Lokalitet Skogsholmen (rød sirkel) med oppgitt hurtigbåttrase (blå linje), «unik» oppdrettsbåttrase (rød linje) og
buffersoner (rosa polygon) på 500m rundt oppdrettsbåttrase og 1000m radius rundt anlegget.

Vanlig arbeidstid er mellom 08:00-18:00 og det er daglig røkting så lenge det er fisk på lokaliteten.
Biomasseøkningen har ikke medført økt bemanning eller lengre arbeidsdager (pers. medd. Kim Roger
Fredriksen). For eksterne besøk på lokaliteten har det gjennom produksjonssyklusene vært mellom 98
og 122 anløp av fartøyer. De fleste anløp var av fôrbåter, men også brønnbåter og supply for vask og
inspesksjon var frekvent besøkende (Tabell 5).
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Tabell 5. Oversikt over anløp av ulike fartøy på Skogsholmen (pers. medd. Maren Elise Nyberg).

Fartøytype
Brønnbåt
Vask/inspeksjon
Fôrbåter
Lusebehandlingsfartøy
Miljøundersøkelser

Anløp
25-27
15-22
50-60
5-10
3

Det benyttes en fast båttrasee mellom landbasen på Kjerkøya og Skogsholmen. Ruten sammenfaller
med hurtigbåtens når denne anløper Skogsholmen, hvor anløp reguleres av behov (pers. medd.
Arnljot Arntsen). Antall anløp vil da være større for sommerhalvåret enn for vinterhalvåret. Kun en
liten trasee er unik for oppdretter (se Figur 3). På Skogsholmen er det også en del hytter som medfører
småbåttrafikk (se venstre illustrasjon Figur 4). Selve båttraseen blir satt å ha en 500 meter bred
buffersone med tanke på forstyrrelser på fuglelivet (utslippstillatelse 2018).

Figur 4. AIS-data fra klasse B 2020, venste illustrasjon, og AIS data fra all skipstrafikk 2018-2019, høyre illustrasjon. Anlegg
er angitt med rød stjerne i kartene og båttrasee er inntegnet med sort stiplet linje (Kystinfo, 2021 & Marine Traffic, 2021)

Selve anleggskonstruksjonen, her definert som flåte, bøyer, merder, nøter, fuglenett og
fortøyningsliner, kan ha en virkning på sjøfugl som, avhengig av art, kan virke frastøtende eller
tiltrekkende. Selve konstruksjonen kan for enkelte arter være et matfat og et hvileområde. Lys på
anlegget kan være forvirrende/tiltrekkende for enkelte arter, og at strukturene (flåte, bøyer og nett
på merder) kan medføre en risiko for kollisjon og mortalitet.
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Figur 5. Illustrering av risiko av påvirkningsfaktorer som kan ha forstyrrende effekter på sjøfugl ved en biomasseøkning på
oppdrettsanlegget Skogsholmen. Grønn farge indikerer liten, gul farge angir moderat og rød farge angir høy risiko for at
påvirkningsfaktoren beveger seg bort fra ønsket tilstand.

Båttrafikk knyttes mot både transport til og fra lokaliteten og båtbruk i anleggsområdet;
røkting/vedlikehold og anløp av eksterne fartøy. Aktiviteten har en visuell og auditiv komponent, men
vil i stor grad omfatte saktegående fartøy som ikke involverer uventede manøver og vil i høy grad
oppholde seg i anleggsområdet.
Det benyttes daglig to båter. For transport avpersonell mellom Vega og Skogsholmen kai benyttes en
hurtiggående polarcirkel 1050. Til røktingen benyttes en 10 m enkelskrogs røkterbåt som påmønstres
på Skogsholmen. Dette er en saktegående arbeidsbåt som benyttes i anleggsområdet (pers. medd.
Kim Roger Fredriksen).
Det forventes at MTB-økningen medfører minimalt med endringer i antall anløp av fartøy som utfører
supply-tjenester på lokaliteten. Det vil leveres mer fôr for hver leveranse, større brønnbåter benyttes
i forbindelse med slakt. For vaskebåter og lusebehandlingsfartøy kan det forventes større
behandlingstid med opptil ett døgn i anlegget (pers. medd. Maren Elise Nyberg).
Overordnet kreves båtbruk i forbindelse med driften av et akvakulturanlegg. Det forventes ikke at
båtbruk vil øke betydelig etter utvidelsen.
Maksinell støy kommer på Skogsholmen hovedsakelig fra båter, noe som hovedsakelig inngår i PF
båttrafikk. I forbindelse med røkting kan det, i tillegg til maskinell støy, forekomme plutselige lyder,
som eksempelvis om dødfiskhåven slippes i dørken (pers. medd. Kim Roger Fredriksen). Det vil også
være en del støy i forbindelse med supplytjenester som vedlikehold av anlegg og vasking av nøter.
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Dette forekommer over et begrenset tidsrom og kan omtales som enkelthendelser som kan være
forstyrrende innenfor et tidsrom. Det er også landstrøm tilknyttet anlegget, så det er ikke støy fra
generator. Gjennom utslippstillatelsen plikter bedriften å redusere støy så mye det lar seg gjøre og
det er satt opp maksgrenser for lydutslipp som fordeler seg forskjellig over dager og tidspunkt på
døgnet. Denne støybegrensninger omfatter all støy, inkludert støy forbundet med transport på
området og lossing/lasting av råvarer og produkter. Bedriften har også fokus på å begrense
forstyrrelser gjennom risikopunktet «Forstyrrelse av sårbare arter i viktige perioder (hekke- og
myteperioder, trekk og overvintringsperioder, osv.) i sammenheng med våre aktiviteter», hvor også
støy inngår. En økning i MTB påvirker trolig ikke støynivået, men kan øke eksponeringstiden for støy
til omgivelsene forbundet med økt aktivitet på anlegget.
Utendørs arbeid kan defineres som det arbeidet som gjøres i åpent miljø på anlegget og inkluderer
røkting og vedlikeholdsarbeid. Gjennomsnittlig vil 6-8 timer av dagen benyttes på merdkanten (pers.
medd. Kim Roger Fredriksen). Dette medfører ofte bevegelse, kommunikasjon og maskinell støy.
Menneskelig arbeid utendørs vil da ha både en visuell og en auditiv effekt.
I PF utslipp ble det gjort greie for anleggets økologiske funksjon ved å være et substrat for sessile
organismer som igjen tiltrekker seg mer mobile organismer. Men anleggskonstruksjonen kan også
representere et hinder/barriere som hindrer fugler fra å benytte området. Frastøtingseffekten kan ha
en additiv effekt ved overnevnte påvirkningsfaktorer og vil variere mellom ulike arter.
Frastøtningseffekten vil vanskelig kunne måles dersom det ikke på forhånd foreligger informasjon om
fuglers bruk av området gjennom året, men forventes å være en vesentlig effekt på arter som er
sårbare for forstyrrelser. Påvirkningsfaktoren vil imidlertid være aktuell ved etablering av et anlegg.
For andre arter kan anleggskonstruksjonen ha en tiltrekningseffekt, enten som et attraktivt
oppholds/rastested eller tiltrukket av utstyr som belysning. For å unngå tiltrekkingseffekten kan det
benyttes predatorskremsel som genererer støy. På Skogsholmen benyttes ikke predatorskremsel
(eget punkt i «biodiversitet risikopunkter»), men forebyggende tiltak for å minimere trefninger.
Anleggskonstruksjonen må også inspiseres jevnlig. For anlegg fortøyd før 2020 sjekkes koblingspunkt
hver 6 måned og rammeliner hver 12 måned. Kritiske liner for flåte og anlegg sjekkes årlig. For anlegg
fortøyd etter 2020 er det årlige service på koplingspunkt, rammeliner og kritiske liner inspiseres.
Sistnevnte anlegg vil vurderes om service må utføres hyppigere etter 5 år basert på tæringsgraden på
stålkomponentene (pers. medd. Maren Elise Nyberg). Slike inspeksjoner vil også representere en
aktivitet som kan medføre forstyrrelser av dyrelivet, men inspeksjonene vil gjennomføres uansett
produksjonsstørrelse på anlegget.
Tiltrekning til anlegget kan medføre uønsket trefninger mellom fugl og konstruksjon som medfører en
mortalitetsrisiko ved at fugler kan fly på anleggskonstruksjon, sette seg fast i taknettet på anlegget
eller spise opp oppdrettsfisken og dermed være et problem oppdretter må hanskes med. Særlig arter
som måker, kråke, gråhegre og skarver, som tiltrekkes av fisken og fôret, kan komme i konflikt. På
Skogsholmen er det registrert 7 døde storskarv som alle fikk heng i taknettet på Skogsholmen siden
2019. Det foreligger en prosedyre for fellingstillatelse, dødsfall av predator og rapportering og en
prosedyre for human avliving av fugl (pers. medd. Maren Elise Nyberg & Kim Roger Fredriksen). I
prosedyre for human avliving av fugl og biodiversitet risikopunkter foreligger forebyggende tiltak som
spesifiserer krav til taknettet, og det er arbeides proaktivt for å minimere forulykkede fugler. Det er
kjent at nattaktive fugler kan tiltrekkes kunstig belysning (Montevecchi, 2006). I stor grad gjelder dette
stormfugler, men unger av lunde kan også tiltrekkes av lys når de forlater hulen for første gang. Det
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er ikke kjent hvilken risiko oppdrettanlegg utgjør, men tatt i betraktning at de er kystnære med mye
lys forventes det å ikke medføre en større risiko. Bedriften har også lys nevnt i risikopunkter for å
minimere skremming av ville dyr. Tiltaket biomasseøkning forventes ikke å tilføre en større risiko for
mortalitet av ville fugler.
Påvirkningsfaktorene gjennomgått ovenfor kan ha en auditiv og visuell effekt som kan medføre at
fugler forstyrres. Påvirkningen vil i stor grad være rutinepreget, både forstyrrelsen i båtruten ut til
anlegget og arbeidstiden brukt på anlegget. Ved forflytning til og fra aktiviteten benyttes et
hurtiggående fartøy, som kan virke skremmende på fugler, særlig i tidsperioder hvor disse er sårbare.
Benyttelse av samme rute vil gi forutsigbarhet og vil være enklere for stedegne fugler å tilpasse seg
bevegelsesmønsteret. Det forventes ikke at aktiviteten vil øke i stor grad da arbeidstiden fra tidligere
beholdes, samt at ankomst av fartøy til lokaliteten forventes å ikke endres betraktelig. Det kan
medføre noe mer intenst arbeid i forbindelse med utslakt og utsett av fisk, som vil gjelde en spesifikk
tidsperiode. Samlet sett vurderes tiltaket ikke å ytterliggere virke forstyrrende på sjøfugler.
Fugler oppfatter lyder og bevegelser (stimuli) gjennom sansene og vil reagere på disse på ulike måter.
Reaksjonsmønstre vil være utformet gjennom en evolusjonær prosess drevet gjennom økt overlevelse
for individene som responderer best på et stimuli (eksempel: de som flykter fra en potensiell trussel,
blir ikke spist). Når individer oppfatter et stimuli som de har «lært seg» representerer en mulig trussel,
vil reaksjonen medføre et energitap. En slik årvåkenhet kommer med en kostnad i energitap for
individer som blir stresset av alle forstyrrelser som ikke er rettet mot dem. Dette medfører en fare for
endring av atferd til å unngå bevegelse, medføre fysiologisk stress eller rømme/flykte og som
innebærer tapt tid til å gjøre andre aktiviteter som f.eks. næringssøk. Follestad (2015) sammenfatter
foreliggende kunnskap om effekter av forstyrrelser som akvakulturanlegg har på fugl (og pattedyr). Se
rapporten for eksempler på overnevnte responser.
I tillegg vil fluktrespons gjøre individene mer utsatt for angrep av predatorer. Individer og arter har
evnen å tilvenne seg til ufarlige stimuli, en prosess som kalles habituering. Det er sannsynlig at fugler
vil ha mindre toleranse for stimuli som assosieres med et biologisk trusselbilde (som menneske) enn
mekanisk støy (Follestad, 2015).
Effektene av forstyrrelser vil være komplekse og avhengig av en rekke faktorer, for eksempel art,
sesong, habitattype og tilgjengelig trygt område. Overordnet vil fragmentering av habitat være en stor
utfordring for artsdiversitet, som fører til sammenpressing av arter og utvandring av en del arter. Det
er også vist at måling av direkte lokale responser av menneskelig ferdsel ofte underestimerer de
kumulative effektene.
Forstyrrelser fra båt er vist å kunne ha negativ effekt for hekkesuksess og ungeoverlevelse hos ender,
vadere og sjøfugl (se Follestad, 2015, for mer informasjon). Særlig dykkender, fiskender, dykkere og
lommer er følsomme for forstyrrelser fra båttrafikk. Dette foreligger eksempler fra både hekking,
overvintring og rast.
Samlet sett vurderes tiltaket en økning i biomasse på anlegget å medføre en lav risiko for negativ
effekt på sjøfugl. Forstyrrelser på sjøfugl forventes å være størst nå det etableres et oppdrettsanlegg
i et nytt område. En økning i MTB vil medføre periodevis lengre og mer intensivt arbeid, samt noe mer
båttrafikk.
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Effekter på sjøfugl
Fugler har stor mobilitet og arters livshistorie (en organismes totale livsløp som inkluderer vekst,
forplantning, oppholdsområder, etc.) er utviklet over evolusjonær tid og formet etter ulike
seleksjonspress. Fuglers bruk av områder vil da ikke være tilfeldig og ulike arter vil ha ulike preferanser
til ulike tider.
I feltutførelsen i forbindelse med prosjektet (Tunheim m. fl., 2021) ble det valgt å gjennomføre
undersøkelser om sommeren og kartlegging på høsten. Grunngivingen var de sterke stedlige båndene
fuglene har til hekkested i hekketiden og tellinger av ender om høsten for å gjøre kartlegging av
mytende andefugler (med fokus på sjøorre da det er kjent at den myter på Vega) rundt Skogsholmen.
Innlemmelsen av referanseområder gjør at data som fremskaffes kan benyttes til å vurdere tiltrekning/frastøtningseffekter rundt oppdrettsanlegget og hvorvidt habitatet rundt anlegget er redusert
sammenlignet med andre områder.
Det ble funnet en relativt lik fuglefauna i influensområdet og de etablerte referanseområdene hvor
flere av de vanlige fuglene var innlemmet i norsk rødliste over truede arter. Fugletettheten var høyere
i området rundt anlegget sammenlignet med referanseområdene, både for antall hekkende par og
antall observerte individer. Samlet for fuglegruppene måker, vadere, alkefugler og andefugler var
tettheten 1,3 ganger høyere i influensområdet. Særlig tydelig var trenden for hekkende fiskemåker,
men også teist og gråmåke hadde høyere forekomster rundt Skogsholmen.
Under tellingen i september ble det imidlertid ikke funnet tegn til at fugler aggregeres i
anleggsområdet, men på observasjonspunkt i influensområdet ble det gjort høyest enkelttellinger av
både ærfugl og gråmåke (oppholdt seg i området). Dataen forventes å representere timelige
variasjoner. Under feltarbeidet i september var det ikke produksjon på anlegget.
Resultatene er også i samsvar med andre funn som indikerer en tiltrekning til anlegget (på tross av at
det ikke skilles direkte mellom hekkende og næringssøkende fugler). I Chile er det funnet at tettheten
av arter som er kjøttetende eller altetende og dykkende økte to til fem ganger (Buschmann m. fl.,
2006).
Videre vil tiltrekningseffekter løfte problemstillingen hvorvidt oppdrettsanlegg kan representere en
økologisk felle for fugler; fugler kan velge et opphold i et område som gir kortsiktig belønning, men
har en langsiktig kostnad. Hekkeinvestering, i form av kullstørrelse, var data som ble innhentet under
feltarbeidet. Parameteren kan over tid benyttes til å vurdere hvorvidt individer med hekketilhold
rundt anlegget har en annen hekkeinvestering enn individer som hekker i referanseområdene.
Vurdering av parameteren må gjøres med forsiktighet da mange faktorer spiller inn (se diskusjon om
hekketaksering i Tunheim m. fl., 2021). I Barrett m. fl. (2018) understrekes behovet for slike data
gjennom en anbefaling til forskere å måle overlevelse og reproduksjon hos arter som har tilknytning
til oppdrett.
Tiltrekningseffekten er også kjent fra andre årstider, hvor blant annet skarv benytter anleggsområdet
og kan komme i konflikt med taknettet. Skarvene kan sammen sette seg på taknettet og vekten gjør
at de når fisken i merdene (pers. medd. Maren Elise Nyberg). På en slik måte er oppdrettsfisken en
tiltrekningskraft for fuglene, men også tiltrekning av fisk rundt merdene (som varierer over sesongen)
forventes å ha en effekt. Anlegget vil også være et attraktivt rastested mellom økter med næringssøk.
Under feltarbeidet ble det også observert gråhegre som tok seg inn i merdene, og kan fange
småfisk/skade stor fisk. Også kråker kan gjøre nytte av fôret, en art hvis bestand har økt betraktelig
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på Vega (Follestad m. fl., 2017). Økte bestander av omnivore arter, som kråker, kan påvirke
fuglesamfunnet i øygruppen. Bedriften har opprettet risikopunkter for å minimere påvirkningen på
miljøet og dyrelivet rundt anleggene. Det benyttes ikke skremming, men tiltak som forsøker å hindre
at ville dyr og fugler assosierer anlegget med næringstilgang. Dette innebærer å optimalisere bruken
av toppnett og hindre inntrengning i merd. Ved å arbeide med tiltak som reduserer de grunnleggende
påvirkningsfaktorer (minimere fôrspill, mengde fekalier, etc.), vil også miljøfotsporene begrenses
ytterliggere. Arbeid med å raffinere slike løsninger forventer å minke konflikthendelser mellom ville
dyr og anlegget.
Bedriften har også risikopunkter knyttet til forstyrrelser av sårbare arter og bruk av sjenerende
belysning. For båttrafikken benyttes samme farleder, holder minsteavstander til kjente kolonier av
fugler, unngå arbeid med større båter til tidspunkt utenfor viktige tidsperioder og skru av nødvendig
lys. Arbeidet på anlegget begrenses også til anleggsområdet, for å minimere forstyrrelsen av dyrelivet
rundt anlegget (forutenom strandryddig en gang i året). Stiftelsen Vegaøyan verdensarv har laget et
sårbarhetskart som viser aktelsesområder for ferdsel (https://www.verdensarvvega.no/no/ferdsel). I
sårbarhetskartet fremgår det samtidig at aktelse tas ved reise gjennom trange sund i hekkeområder.
Hekkeperioden er satt til 15. april til 31. august. Båttransport følger samme farled som hurtigbåt og
går i et område som det er mye aktivitet rundt, særlig på sommertid. Aktelse kan imidlertid utføres
ved observasjoner av svømmende fugler i farleden, med fokus på mytende andefugler og
overvintrende fugler, hvor farten kan slakkes ned og unngå unødig forstyrrelse av fuglene.
Rutinebasert arbeid vil være enklere for fugler å tilpasses, og det er tegn på at fuglene reagerer mindre
på maskiner enn tilstedeværelse av mennesker.
I risikovurderingen ble sjøfugl behandlet som en bred gruppering av fugler med marin tilhørighet.
Fuglene har ofte svært forskjellig levesett og bruker området på forskjellige tidspunkt. I Tunheim m.
fl. (2021) foreligger kunnskapsgrunnlag for hekketiden og tidlig høst (myteperioden for sjøorre). Under
vil fugler som har tilhold rundt Skogsholmen beskrives i mer detalj etter fuglenes økologiske nisjer
(oversikt over de økologiske inndelingene i Tabell 1 i Tunheim m. fl., 2021). Fakta om artene er hentet
fra artsdatabankens nettsider.
Pelagisk dykkende sjøfugl
Artene i gruppen tilbringer mye tid i åpne vannmasser og er gode svømmere og kan dykke dypt etter
føden. I hekketiden ankommer de kyststrøk for å hekke, oftest i store kolonier. De kan også overvintre
kystnært. Kan tenkes å observeres rundt Skogsholmen dersom tiltrekningseffekt overveier
frastøtningseffekt fra anlegget, eksempelvis gjennom at matfisk tiltrekkes anlegget.
Rundt Skogsholmen ble det gjort observasjoner av lunder som dykket et par hundre meter vest for
anlegget, særlig på nattestid. Det ble også gjort observasjoner av lunde i åpne sjøstrekk i farleden
mellom Skogsholmen og Vega. Lunde hekker blant annet på Lovund og observasjonene kan kanskje
knyttes til denne kolonien. Observasjonene indikerer at lunde kan finne føde i området rundt anlegget.
Lunde er sterkt truet.
Pelagisk overflatebeitende sjøfugl
I denne gruppen tilhører fugler som henter næringen sin i overflaten i åpen sjøområder, men flere
arter kan også stupdykke. De tilbringer store deler av livet i åpne sjøområder og kommer til kyststrøk
for å hekke. Kan tenkes å tiltrekkes Skogsholmen av mattilgang og kan ha hekketilhold.
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På Vega har tyvjo tilhørighet og det ble registrert hekking på Buøyan i området rundt Skogsholmen.
Tyvjo er en kleptoparasitt som foretrekker å stjele maten fra andre arter (måker, terner og alkefugler),
men den kan også fange føden på egen hånd. I tillegg til fisk kan den ta egg, fugleunger, smågnagere,
insekter og bær. Det har ikke blitt observert stormfugler (havhest og havsvale) i området rundt
Skogsholmen (historikksøk på artsobservasjoner.no). Tyvjo er oppført som sårbar i rødlista.
Kystbundne fiskespisende dykkende sjøfugl
Aktuelle arter i gruppen tilhører fiskespisende ender, dykkere og lommer. Flere av artene er ofte
fremhevet som sårbare for menneskelige forstyrrelser. Timelig tilhørighet på Skogsholmen vil variere
mellom arter. De forventes å kunne forekomme dersom gevinsten næringstilgangen utgjør overveier
potensielle kostnader vedrørende forstyrrelser.
Gråstrupedykker, islom og gulnebblom kan forventes å observeres i området på vinterstid. Artene er
beskrevet av Follestad m. fl. (2017) som sårbare for menneskelige forstyrrelser og det var gjort mange
observasjoner av artene på Vega. Artene er funnet rundt Skogsholmen, men kjerneområdene ble
funnet å være vest i Vega kommune (Follestad m. fl., 2017 & historikksøk i artsobservasjoner). Islom
er spesialisert fiskespiser, og selv om den kan dykke ned til 70 meter foretrekker den grunnere
områder. Det foreligger lite kunnskap om næringsgrunnlaget til gulnebblom, men hovedsakelig
foretrekker den fisk som små ulker og torskefisk som i stor grad fanges innaskjærs. Gråstrupedykker
hekker sjeldent i Norge, men overvintrer langs norskekysten hvor den hovedsakelig livnærer seg av
små fisk. Det er også gjort observasjoner av horndykkere på Vega. Gulnebblom er oppført som sårbar
i rødlista.
Smålom ble observert i området om sommeren, og kan da tolkes å ha noen hekkesteder nært sjøen i
området. Fuglen kan forventes å finnes i området året rundt. Som fiskespiser vil arten forventes å
oppholde seg i områder hvor den finner mat. Den kan også spise bløtdyr, krepsdyr og insekter.
Siland kan forekomme i området hele året. Langs kysten hekker den ofte i kolonier med terner og
måker hvor den også får god beskyttelse mot predatorer. Hekkende siland ble funnet rundt
Skogsholmen. Arten foretrekker små fisk som fanges på grunt vann. Sil (tobis) og antageligvis småsild
og brisling vil være egnet næringsgrunnlag i Norge. Under mytingen ansamles hannene i kystnære
fiskerike områder, mens hunnene myter nært hekkeområdet med ungene. Arten kan forekommer
rundt anlegget dersom næringskilden tiltrekkes av kilden.
Begge de norske skarvene, storskarv og toppskarv, har tilhold på Vega året rundt. Det er storskarven
som er den vanlige skarvarten på Vega. Storskarven hekker i store, eksponerte kolonier, på skjær eller
små holmer. På Vega finnes den største kolonien av nominatunderarten av storskarv på Nordvær ved
Skjærvær. Arten har vist en bestandsnedgang de siste årene i Trøndelag og Helgeland og er rødlistet
som nær truet. Storskarven har en variert diett av ulike fisketyper, både pelagiske og bunnlevende
fisker inngår i den varierte matseddelen.
Toppskarven hekker som regel i kolonier i ytre deler av skjærgården og foretrekker å plassere reiret
beskyttet i urer eller bergsprekker. På Vega hekker den spredt vest i kommunen ute i værene.
Toppskarven er også en spesialisert fiskespiser og kan dykke til 60 meters dyp for å hente mat, hvor
sil (tobis) og små torskefisk (ofte sei) den viktigste næringen.
Skarvartene har vist tiltrekning til oppdrettsanlegg forventelig på grunn av fisken i anlegget og rundt
anlegget. De kan også finne anlegget egnet som rastested nært til et fiskerikt næringssøksområde. På
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Skogsholmen har tiltrekningen medført at 7 storskarv forulykket etter å ha fått heng i toppnota som
beskytter fisken mot predatorer (pers. medd. Maren Elise Nyberg).
Også alkefuglen teist er en fiskespiser med tilhold nært kysten, hvor den finnes året rundt. Teisten er
kolonihekkende og hekker skjult bak steiner og i bergsprekker. Føden finnes i de øvre 20 meterne hvor
tangsprell og annen småfisk er den viktigste næringskilden. Den kan også ta krepsdyr og bløtdyr.
Teisten har fullstendig myting etter hekkesesongen (august-november) og er flygeudyktig i denne
perioden. Teisten overvintrer på Vega. Teist er vurdert som nær truet på rødlista.
Kystbundne dykkende bentisk beitende sjøfugler
Gruppen inkluderer hovedsakelig andefugler som dykker etter føden, hvor flere av artene er sårbare
for menneskelige forstyrrelser. Særlig gjelder dette sårbare perioder i livssyklusen, som under myting.
Gruppen har arter som opptrer i området året rundt. Mange arter kan finne næring på
anleggskonstruksjonen og forventes å kunne bli tiltrukket anlegget dersom gevinsten overveier
potensielle kostnader rundt forstyrrelser.
Ærfugl har tilhold i området året rundt og har hatt en betydelig bestandsnedgang i Vega kommune
det siste århundret (se Follestad m. fl., 2017). Arten foretrekker hekkeområder som ligger nært
strandsonen i grunne skjærgårdsområder. Strandsonen er gode oppvekstområder for ærfuglunger
med gjemmesteder og næringstilgang. Ærfuglen myter svingfjærene samtidig og vil i en periode på 34 uker være flygeudyktig. Ærfuglhannen samles i egne flokker og trekker mot uforstyrrede områder
for å myte. Hannene skifter kroppsfjærene først og får da en mørk eklipsedrakt. Deretter felles
svingfjærene synkront i tidsrommet midten av juli til slutten av august. Hunnene myter når de er
sammen med ungene på seinsommeren (rundt en måned etter hannen). Rundt Skogsholmen var det
flere hekkende ærfugler og observasjoner indikerte at området er et gunstig oppvekstområde for eunger. Det er gjort tellinger av mytende hanner og overvintrende ærfugl i området rundt Skogsholmen
(Follestad m. fl., 2017). Ærfugl finner sin næring i virvelløse dyr på sjøbunnen, oftest muslinger,
snegler, krepsdyr og pigghuder. Viktigst er nok blåskjell. Maten finner den normalt i de øvre 10
metrene, men ærfuglen kan dykke ned til 40 meter.
Artene sjøorre og havelle benytter Vega hovedsakelig som overvintringsområde og forekommer i
området fra tidlig høst til sen vår. Artene hekker alpint, men tilbringer en stor del av livet sjønært.
Sjøorre er også beskrevet å myte i kommunen, hvor mytingen skjer i skjærgården (se Follestad m. fl.,
2017). Både havelle og sjøorre benytter området om vinteren. I det marine miljø finner havelle sin
næring i bløtdyr, krepsdyr, insekt og fisk som fanges de øvre 10 meterne i vannet. Sjøorren foretrekker
grunn bløtbunn hvor den nyttiggjør pigghuder, bløtdyr, krepsdyr og mangebørsteormer. Føden finner
den vanligvis på grunt vann. Artene er sosiale og ansamles ofte i små (av og til store for havelle) flokker
i dette tidsrommet. Sjøområdet mellom Skogsholmen og Kilværet ble beskrevet som et viktig
overvintringsområde for sjøorre på 1980-tallet (Follestad m. fl., 2017). Det var også
havelleobservasjoner i området. Bestandsutviklingen på Vega har vært fluktuerende for sjøorre og
nedadgående for havelle (som fulgte samme utvikling som ærfugl på Vega).
Kystbundne overflatebeitende sjøfugl
Artene i gruppen tilbringer mesteparten av tiden langs kysten, men enkelte arter kan også etablere
seg innenlands. Fuglegruppen var sterkt representert i området rundt Skogsholmen gjennom artene
fiskemåke, gråmåke, svartbak og rødnebbterne som alle hadde hekketilhold i området. I tillegg ble det
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gjort observasjoner av sildemåke rundt Skogsholmen og arten har hekketilhold på Vega. Arter i
fuglegruppen kan forventes å nyttiggjøre næring fra Skogsholmen, og deres tilstedeværelse vil justeres
av om gevinsten utveier kostnad.
Fiskemåke, gråmåke og svartbak hekker på bakken i kolonier eller spredt. Fiskemåken livnærer seg
stort sett av småfisk og andre marine organismer. Føden danner også grunnlaget for kystnære
gråmåke og svartbak, men disse er mer omnivore og kan ta større fisk, åtsler, fugler og søppel.
Fiskemåken og de fleste gråmåkene trekker sørover om vinteren, mens svartbaken overvintrer langs
norskekysten. Fiskemåke og gråmåke er rødlistet som sårbar.
Det finnes tre underarter av sildemåke i Norge, som har noe forskjellig livshistorie. Rundt Vega hekker
den nordlige sildemåken (L. fuscus fuscus). Det ble ikke gjort observasjoner av hekkende sildemåke
rundt Skogsholmen, men den kan ha hekketilhold i området. Flere av observasjonene var av fugler
som ikke hadde voksendrakt. Arten har lik hekkeatferd og diett som stormåkene, men trekker lengre
for å komme til overvintringsområdene. Arten ankommer Norge i april/mai.
Rødnebbterna er kolonihekker og lever av småfisk, planktoniske krepsdyr og innsekter som fanges ved
stupdykk i overflaten. Arten overvintrer i Antarktis.
Fjæretilknyttede arter
Gruppen inkluderer arter som finner føde i strandsonen og inneholder stort sett vadere og gråhegre.
Anlegget har en relativt lang distanse til strandsoner og det forventes ikke at oppdrettsanlegget skal
ha en direkte påvirkning på fuglegruppen. Påvirkning kan forekomme dersom oppdrettsaktivitet
påvirker miljøet i strandsonen, slik at økologisk sammensetning endres.
Tjeld var en utbredt hekkefugl rundt Skogsholmen, og det var også funnet tilhold av steinvender,
sandlo, rødstilk og myrsnipe i nærheten til anlegget. Storspove og også småspove ble observert og
forventes å ha hekketilknytning. Tjeld, rødstilk, steinvender og småspove er nær truet og storspove er
sterkt truet i rødlisten.
Våtmarkstilknyttede arter
Grågås er tilknyttet våtmark, og hekker langs hele Norskekysten i både marint og limnisk miljø. Gåsa
er vegetarianer som finner føden i røtter, gress, urter, frø og bær. Grågåsa kan begynne hekkingen i
mars, men i Nord-Norge starten den ofte ikke før i midten av mai. Grågås hekker normalt for første
gang når den er 3 år gammel. Ikke-hekkende gjess (inkludert individer med mislykkede hekkeforsøk)
danner store flokker og myter før hekkende fugler. Mytetidspunktet på Vega forventes fra slutten av
juni og i en 4-5 ukers periode.
Rundt Skogsholmen ble det registrert voksenfugl med unger på gresskledte holmer, som kan forventes
å representere hekkeområde. Arten har ingen direkte tiltrekningskraft til oppdrettsanlegget, men kan
i perioder være sårbar for forstyrrelser.
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Oppsummering
Risikovurderingen konkluderer med at tiltaket «økt biomasse tilsvarende to konsesjoner» ikke har en
åpenbar negativ effekt på sjøfugl. Metoden identifiserte påvirkningsfaktorer innenfor
utslippsprodukter og forstyrrelser fra oppdrettsanlegget. Dette innebar noen grunnleggende
påvirkningsfaktorer som var utgangspunktet for en «påvirkningskaskade». Påvirkningsfaktorer ble
risikovurdert etter konsekvens, usikkerhet og kunnskapsgrunnlag og presentert i risikokart med noder
som illustrerer årsak og virkning. Risikoen ble angitt med farger (grønn, gul og rød) og tok
utgangspunkt i endring fra en referansetilstand.
Utslippet som assosieres med tiltaket ble vurdert å ha liten risiko for å påvirke sjøfugl negativt.
Påvirkningsfaktoren «bentisk miljø» ble satt til moderat risiko på grunn av tilstandsvurdering av
bløtbunnsfauna (C-undersøkelse) og kunnskapsmangel på blandings-/hardbunnssamfunn. De øvrige
påvirkningsfaktorer ble gitt liten risiko.
Det ble vurdert at tiltaket har liten risiko til å forstyrre sjøfugl. Den største forstyrrelsen på miljøet
forventes å forekomme når et oppdrettsanlegg opprettes. Utvidelsen medfører ikke store endringer i
arbeidsrutiner eller båttrafikk og forventes derfor ikke å forandre omfanget av forstyrrelser.
Det ble funnet tegn på at oppdrett har en tiltrekningseffekt på sjøfugler i området i datamaterialet fra
feltarbeidet. Særlig tydelig var dette for overflatebeitende sjøfugler. En frastøtningseffekt, som kunne
forventes gjennom påvirkningsfaktoren menneskelige forstyrrelser, ble det ikke funnet tegn til på
sommertid. Det er ikke informasjon om hvordan overvintrende arter som er sårbare for forstyrrelser
fordeler seg i området etter at anlegget ble etablert.
Bedriften har, gjennom utformingen av risikopunkter, fokus på minimering av påvirkning på
økosystem. Dette innebærer tiltak som begrenser at ville dyr får direkte næringstilgang ved anlegget
og minimere forstyrrelse av økosystem både visuelt og auditivt. Tiltakene vil være viktige for å ivareta
samspillet mellom oppdrett og natur og det vil være viktig å utvikle og tilpasse tiltakene. Også
nyvinninger som har en begrensende effekt på de grunnleggende påvirkningsfaktorene (for eksempel
fôrsvinn) vil medføre mindre påvirkning på miljøet
Kunnskapen om hvordan sjøfugler kan påvirkes av oppdrettsaktivitet er god og er gjennomgått i
riskovurderingen, men det er begrenset kunnskap om selve påvirkningen gjennom feltundersøkelser.
Særlig er det behov for bedre kunnskap rundt overlevelse og hekkesuksess til fugler som hekker i
påvirkningsområdet til oppdrettsanleggene. Prosjektet har gjennom risikovurderingen vurdert
påvirkningen tiltaket har til lav risiko og har hatt som mål å bidra med ytterliggere innsikt i hvordan
sjøfugl responderer på oppdrettsaktivitet.

29

Risikovurdering av påvirkning på sjøfugl ved lokalitet Skogsholmen

Åkerblå AS

Litteratur
Aquakompetanse. 2016. MOM-C ved Skogsholmen i Vega kommune, juli 2016. Forfatter: Brokke, K.
Prosjektnr.: 119-7-16C.
Aquakompetanse. 2018. C-undersøkelse ved Skogsholmen i Vega kommune, juli 2018. Forfatter:
Klykken, C. Prosjektnr.: 185-7-18C.
Aquakompetanse. 2021. B-undersøkelse ved Skogsholmen i Vega kommune, juli 2021. Forfatter:
Hervik, A. Prosjektnr.: 264-7-21B.
Barrett, L. T., Swearer, S. E. & Dempster, T. 2018. Impacts of marine and freshwater aquaculture on
wildlife: a global meta-analysis. Reviews in Aquaculture. Vol. 11, Issue 4. 2019, p 1022-1044.
Buschmann A. H., Riquelme V. A., Hernandez-Gonzalez M. C., Varela D. A., Jimenez J. E., Henriquez L.
A., Vergara, P. A., Guinez, R & Filun L. (2006) A review of the impacts of salmonid farming on marine
coastal ecosystems in the southeast Pacific. ICES Journal of Marine Science 63:1338–1345.
Callier, M. D., Byron, C. J., Bengtson, D. A., Cranford, P. J., Cross, S. F., Focken, U., Jansen, H. M.,
Kamermans, P., Kiessling, A., Landry, T., O’Beirn, F., Petersson, E., Rheault, R. B., Strand, Ø., Sundell,
K., Svasand, T., Wikfors, G. H. & McKindsey, C. W. 2017. Attraction and repulsion of mobile wild
organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review. Reviews in Aquaculture. 10.
10.1111/raq.12208.
Dempster, T., Uglem, I., Sanchez-Jerez, P., Fernandez-Jover, D., Bayle-Sempere, J. T. & Nilsen, R.
2009. Coastal salmon farms attract large and persistent aggregations of wild fish: an ecosystem
effect. Marine Ecology Progress Series 304:15-29.
Dempster, T., Sanchez-Jerez, P., Uglem, I. & Bjørn, P. A. 2010. Species-specific patterns of
aggregation of wild fish around fish farms. Estuarine, Coastal and Shelf Science 86:271-275.
Fagerli, C. W., Trannum, H., Golmen, L., Eikrem, W. & Mengeot, C. 2021. Økokyst – DP Norskehavet
Sør (II). Årsrapport 2020. NIVA Overvåkingsrapport M-1968.
Follestad, A. 2015. Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø – en
litteraturstudie. NINA Rapport 1199.
Follestad, A., Moe, B. & Thomassen, J. 2017. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om
påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde. NINA
Rapport 1405. Norsk institutt for naturforskning.
Galloway, T. S., Cole, M., Lewis, C. 2017. Interactions of microplastic debris throughout the marine
ecosystem. Nature Ecology & Evolution 1:0116 2017.
Gomiero, A., Haave, M., Kögel, T., Bjorøy, Ø., Gjessing, M., Berg Lea, T., Horve, E. Martins, C.,
Olafsen, T. 2020. Tracking of Plastic emissions from aquaculture industry. NORCE Report n. 4 /2020
Grefsrud, E. S., Glover, K., Grøsvik, B. E., Husa, V., Karlsen, Ø., Kristiansen, T., Kvamme, B. O.,
Mortensen, S., Samuelsen, O. B., Stien, L. H., Svåsand, T. (red.) 2018. Risikorapport norsk
fiskeoppdrett 2018. Fisken og havet, særnr. 1-2018.
Grefsrud, E. S., Karlsen, Ø., Kvamme, B. O., Glover, K. A., Husa, V., Hansen, P. K., Grøsvik, B. E.,
Samuelsen, O. B., Sandlund, N, Stien, L. H. & Svåsand, T. (2021). Risikorapport norsk fiskeoppdrett
2021-risikovurdering. Rapport fra havforskningen; 2021 - 8.
30

Risikovurdering av påvirkning på sjøfugl ved lokalitet Skogsholmen

Åkerblå AS

Johnsen, H. R., Haarr, M. L., Roland, A. O., Johannessen, E. R., Bye-Larsen, I., Vangelsten, B. V.,
Nogueira, L. A. 2019. Sluttrapport HAVPLAST – Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging,
kvantifisering og handling.
Miljødirektoratet. 2022, 11.03. Naturbase. https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
Montevecchi, W. 2006. Influences of Artificial Light on Marine Birds. In Ecological Consequences of
Artificial Night Lighting (pp. 94-113). Island Press.
Sele, V., Berntssen, M., Philip, A., Lundebye, A-K., Lie, K. K., Espe, M., Storesund, J. & Ørnsrud, R.
2021. Program for overvåking av fiskefôr. Årsrapport for prøver innsamlet i 2020. Rapport fra
havforskningen, HI. ISSN: 1893-4536.
Thomassen, J. 2015. (Red.). Konsekvensutredning for økt produksjon av laks på lokalitetene Solværet
og Fjordprakken i Smøla kommune. Februar 2015.
Tunheim, O. H. & Østebrøt E. O. 2021. Fuglekartlegging og -taksering for oppdrettslokalitet
Skogsholmen. Åkerblå-rapport: 103674.
Uglem, I., Karlsen, Ø., Sanchez-Jerez, P. & Sæther, B-S. 2014. Impacts of wild fishes to open-cage
salmonid farms in Norway. Aquaculture Environment Interactions 6:91-103.
Vangelsten, B. V., Bay-Larsen, I., Nogueira, L. A., Pedersen, V., Johannesen, E. R. 2019. Delrapport
HAVPLAST Marint avfall fra havbruksnæringen. MF-Rapport 10/2019. SALT og Nordlandsforskning.
Åkerblå. 2021a. Modellering av AZE (Allowable Zone of Effect) Lokalitet Skogsholmen.
Rapportansvarlig: Utkilen, I. Rapportnr.: SM-02221-Skogsholmen0721-ver01.pdf.
Åkerblå. 2021b. Forekomst av emamektin benzoat (Slice) i sediment ved lokalitet 33157 Skogsholmen.
Forfatter: Bruseth, C. rapportnr.: 101892-01-001.

31

