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 Naturkartlegging Vardø havn, ytre molo 

Sammendrag/konklusjon 

Vardø kommune planlegger å bygge ut med en ytre molo i havneområdet for å bedre beskytte den indre 
havnen. Det er i den sammenheng planlagt å utfylle området for å bygge opp moloen. Norconsult er i den 
anledning engasjert for å kartlegge marint naturmangfold innenfor sjøarealet i planområdet.  

Vannmiljø, viktige naturtyper og kystnære fiskeridata er kartlagt via søk i offentlige kartdatabaser. Det er gjort 
visuelle undersøkelser av sjøbunnen med en undervannsdrone for å kartlegge marint naturmangfold i 
området.  

Planområdet ligger innenfor et gyteområde for rognkjeks og sør for naturtypen skjellsandforekomster og 
tareskog. Det foregår aktivt fiske på blant annet torsk og hyse i området, i tillegg til kongekrabbe. 
Gyteområdet til rognkjeks som blir påvirket av tiltaket antas å re-etableres raskt etter moloen er ferdigbygd 
da de bruker områdene mellom steiner som habitat og reir under gyting.   

Det er ikke registrert større forekomster av arter eller naturtyper med verneverdig interesse i tiltaksområdet. 
Grunnet strømforholdene og området tiltaket gjennomføres på er det ikke antatt at naturtypene registrert i 
området vil bli nevneverdig påvirket av tiltaket.  

Det ble observert ulikt bunnsubstrat i tiltaksområdet, med sandbunn ytterst på den planlagte moloen, og 
hardbunn inn mot land. Det bør vurderes om det er nødvendig med avbøtende tiltak for å motvirke spredning 
av partikler og forurensing.  

Tiltak og utfylling i sjø må søkes og godkjennes hos Fylkesmannen jf. Forurensingsloven. 
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1 Bakgrunnsinformasjon 

Vardø kommune planlegger å bygge en ny molo i utkanten av det eksisterende havneområdet i Vardø Havn. 
Dette skal gjøres for å beskytte den indre havnen. Norconsult er i den anledning engasjert for å kartlegge 
marint naturmangfold i planområdet.  

1.1 Tiltaksområdet 

Tiltaksområdet ligger i Vardø kommune i vannområdet Varangerhalvøya (Figur 1). Vannforekomsten er 
Reinøysundet (ID: 0424010200-C (Vann-nett.no, 2020)) og er klassifisert med udefinert økologisk og kjemisk 
tilstand. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand er basert på målinger av stoffer i sediment og vann, 
samt registreringen av fauna. Det foreligger ingen registreringer, området er derfor beskrevet som udefinert. 

 
Figur 1: Oversiktsbilde over tiltaksområdet. Kart hentet fra naturbase. I den lille ruten finner man oversikt over moloen 
fordelt inn i 5 ulike stasjoner.   

Tiltaksområdet ble før gjennomføring av miljøundersøkelser delt opp i 5 stasjoner basert på de antatte 
endringene i bunnforhold (Figur 1). Naturkartleggingen ble gjennomført fra stasjon 5, som vil være ytterst på 
moloen og utfyllingsfoten, og gradvis innover mot stasjon 1.  

1.2 Registrerte naturverdier 

Figur 2 viser en oversikt over registrerte naturtyper rundt tiltaksområdet. Det er registrert den marine 
naturtypen skjellsand, (ID: BM00121194/172/201/209/224 (Naturbase, 2020) ved flere beliggenheter markert 
med 1 i Figur 2. Verdien for skjellsandområdene er satt fra viktig til svært viktig. Det er registrert naturtypen 
større tareskogforekomster (ID: BM00120732/33 (Naturbase, 2020) ved Skagodden ytterst på øya og 
Reinøyskjær. Verdien er satt til viktig. Forekomstene er modellert og inneholder ingen feltregistreringer det vil 
si at det skaper en feilmargin. Alle forekomstene er registrert utenfor selve tiltaksområdet.  
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Figur 2: Kart hentet fra Naturbase. De grønne områdene markert med 1 er skjellsand. De grønne områdene markert med 
2 er tareskogforekomster. Den blå sirkelen er tiltaksområdet. 

I fiskeridirektoratets database, er det registrert gytefelt for rognkjeks og forekomst av kongekrabbe i 
tiltaksområdet (Figur 3, 1). Det er i tillegg registrert fiskeplasser med aktive og passive redskaper i utkanten 
av området, det gjelder i hovedsak torsk og hyse (Figur 3, 2) samt gyteområder for tobis og annen sild (Figur 
3, 3). Det er nord for tiltaksområdet, vest for Reinøyskjær registrert et kamskjellområde. Dette er mest 
sannsynlig kamskjell i form av haneskjell (Fiskeridirektoratet, 2020). Lokale har informert om at det fiskes 
etter kongekrabbe i området, og at det er høy forekomst iav arten indre havn.  
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Figur 3: Kart hentet fra Fiskeridirektoratets database Yggdrasil. 1) Viser forekomst av gytefelt i tiltaksområdet (registrert 
gytefelt for rognkjeks), samt merknad om kongekrabbe. 2) Viser fiskeplasser for både passive og aktive redskaper på 
torsk og hyse. 3) Viser gyteområder for tobis og sild. Det gule feltet øverst er starten på et kamskjellområde 
(sannsynligvis haneskjell).  

2 Visuell undersøkelse av marint naturmangfold 

2.1 Metode 

Det ble gjort videoopptak av sjøbunnen 27.08.2020 ved hjelp av undervannsdronen Blueye Pioneer (Figur 
4). Det ble totalt kjørt 6 transekter for å kartlegge tiltaksområdet, vist i Figur 5.  
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Figur 4: Undervannsdronen Blueye Pioneer som ble brukt i dette oppdraget 
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Figur 5: Transektene som ble kjørt 27.08.2020. Markert med transekt nummer 1-6.  

 

2.2 Resultater 

2.2.1 Transekt 1 

Video startet 27.08.2020 kl. 08.33; vannstand +231 cm over sjøkartnull. Video avsluttet 27.08.2020 kl. 08.41.   

Transekt 1, fulgte Stasjon 5 (Figur 1) og gikk fra 26 meter ned til ca. 30 meters dyp. Bunnen var dekket med 
sand med skjellfragmenter, bl.a. en del døde kuskjell (Artica islandica) av større størrelse. Noe små til 
mellomstore stein ble observert og steinene var dekt med ulike kalkalger. Det ble observert ulikt avfall på 
bunnen, blant annet en tømmerstokk (Figur 6) og en glassflaske. Ved tømmerstokken og ellers spredt utover 
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bunnen fant vi kråkeboller i tillegg til tunikater (sekkdyr, Tunicata sp.), ulike svamper, sjøpølser og 
observasjon av en flyndre.  

 

Figur 6: Illustrasjonsbilde Transekt 1 (stasjon 5) tatt ved 27.8 meters dyp. I bildet vises sandbunn, dekket av skjell og 
skjellfragmenter. En tømmerstokk, diverse alger, sjøpølse og kråkeboller. 

2.2.2  Transekt 2 

Video startet 27.08.2020 kl. 09.05; vannstand +178 cm over sjøkartnull. Video avsluttet 27.08.2020 kl. 09.09.  

Transekt 2 gikk mellom stasjon 5 og 4 (Figur 1) og bunnen ble observert fra 26 meter ned til ca. 32 meters 
dyp. Det besto i hovedsak av sand med skjellfragmenter med noe småstein. Sjøbunnen skilte seg ut fra 
stasjon 5 med vesentlig mindre stein og dermed mindre flora og fauna som foretrekker hardt substrat, bl.a. 
kråkeboller, tunikater og sjøanemoner. Av avfall ble det observert taustumper og et gammelt rør (Figur 7).  
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Figur 7: Illustrasjonsbilde av Transekt 2 (Stasjon 4) tatt ved 32.4 meters dyp. Sandbunn med noe spredt skjellfragmenter 
og et rør liggende langs bunnen spredt med kråkeboller og noen tunikater.  

2.2.3 Transekt 3 

Video startet 27.08.2020 kl. 10.02; vannstand +274 cm over sjøkartnull. Video avsluttet 27.08.2020 kl. 10.07.   

Transekt 3 ble kjørt mellom stasjon 4 og 3 (Figur 1), og bunnen ble observert fra 19 meter ned til ca. 24 
meter, bunnen var dekket med sand med noe skjellfragmenter i ulik størrelse. (Figur 8). En del døde kuskjell 
ble observert samt kråkeboller og en kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus). Det ble observert en 
vannledning som gikk på tvers av transektet/stasjonen.   
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Figur 8: Illustrasjonsbilde av Transekt 3 (Stasjon 3) tatt ved 22.8 meters dyp. I forgrunnen kan kongekrabben sees og i 
bakgrunnen kan man se vannledningen. 

2.2.4 Transekt 4 

Video startet 27.08.2020 kl. 12.03; vannstand +287 cm over sjøkartnull. Video avsluttet 27.08.2020 kl. 12.12.  

Transekt 4 gikk fra stasjon 3 på ca. 19 meter og over til stasjon 2 (Figur 1) opp til ca. 5 meter. Starten av 
transektet besto i hovedsak av sand med døde skjell. Mot midten av transektet ble det observert en gradvis 
overgang til hardbunn med flere mindre steiner som gikk over til større steiner og mot slutten av stasjon 2 ble 
det observert hardbunn. Det harde substratet var dekket med kalkalger langs hele transektet. Det ble 
observert kråkeboller, sjøanemoner og sjøstjerner i området, i tillegg til kongesnegl, ribbemaneter (Figur 9) 
og spredte forekomster av ulike skjellarter, blant annet haneskjell (Chlamys islandica). Det ble også 
observert noen fisker i området.  
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Figur 9: Illustrasjonsbilde av Transekt 4 (Stasjon 2) tatt ved 12.6 meters dyp. Bildet illustrerer hardbunnen i området, og 
man kan observere et haneskjell til høyre i bildet. 

2.2.5 Transekt 5 og 6 

Video for transekt 5 startet 27.08.2020 kl. 12.45; vannstand +270 cm over sjøkartnull. Video avsluttet 
27.08.2020 kl. 12.51. Video for transekt 6 startet 27.08.2020 kl. 12.56; vannstand +268 cm over sjøkartnull. 
Video avsluttet 27.08.2020 kl. 13.04. 

Det ble kjørt et transekt fra stasjon 2 til 1 (Transekt 5) og et transekt kun innenfor stasjon 1 (Transekt 6). Se 
Figur 1 for oversikt over stasjonene  

Transekt 5 og 6 gikk fra 4 meter ned til ca. 12 meters dyp, bunnen besto i hovedsak av hardbunn og store 
steiner. Det ble observert mange kråkeboller og kalkalger dekket steinene. Det ble også observert noen 
sjøpølser. Mot midten av stasjonen ble det observert at bunnen ble dekt av mer småstein og dette gjaldt helt 
til slutten av transektet som endte rett før fjæresonen (litoralsonen) startet. Det ble i det området observert 
sjøstjerner, sjøpølser og kråkeboller (Figur 10).  
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Figur 10: Illustrasjonsbilde av Transekt 6 (Stasjon 1). Her ser man større og mindre steiner med tett forekomst av 
kråkeboller, kalkalger og sjøpølser. 

3 Vurdering 

Kartlegging av naturmangfoldet i tiltaksområdet viser ingen særlig verdifulle naturtyper. Det ble registrert 
haneskjell i området. Siden det kun ble observert enkelte individer er det antatt at forholdene ikke er ideelle 
for arten og at det ikke er etablert et haneskjellområde. Haneskjell er en type kamskjell og det er antatt at 
disse individene kommer fra det registrerte kamskjellområdet ca. 3 km nord for tiltaksområdet. Tiltaket antas 
ikke å ha innvirkning på dette registrerte området grunnet avstand fra tiltaket. Haneskjell trives på strømrike 
hardbunnsområder fra 20 til 100 meters dyp. I tiltaksområdet er det kun registrert et lite område på ca. 20 m2 
mellom stasjon 2 og 3 som kan være riktig habitat for haneskjell, det vil si dype nok og med noe 
hardbunnsubstrat.   

Det planlagte utfyllingsarbeidet medfører oppvirvling av sediment og partikkelspredning i vannmassene. 
Dette vil kunne være negativt for egg og yngel til fisk som flyter løst i vannmassene. Siden tiltaksområdet 
ligger i et gyteområde for rognkjeks anbefales det så langt som teknisk mulig å unngå anleggsarbeid i sjø i 
fiskens gyteperiode og i tidsrommet like etterpå, i larvefasen, (ca. fra mai – august). Dette er 
sammenfallende med det generelle forbudet mot mudring og dumping i sjø fra 15. mai til 15. september. 
Eventuelt kan man se på bruk av avbøtende tiltak for å unngå spredning.  
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4 Konklusjon 

Gjennom undersøkelser av naturmiljøet i tiltaksområdet kan det konkluderes med at det ikke er registrert 
noen naturtyper eller arter med verneverdig verdi som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres. De pelagiske 
artene som har mulighet til å forflytte seg raskt, vil kunne reetablere seg i andre lignende områder i 
nærheten.   

Det vurderes at naturmiljøet rundt tiltaksområdet ikke vil bli påvirket i stor grad av tiltaket, og at naturmiljøet 
vil gå tilbake til tilstanden det er i dag kort tid etter gjennomføring av tiltaket (1-10 år). Tiltaket vil etter 
gjennomføring kunne føre til flere oppvekst- og gyteområder for rognkjeks da de vanligvis bruker områder 
mellom steiner for reirene sine.  

Påvirkningen på naturmiljøet rundt tiltaksområdet vil avhenge av partikkelspredningen ved utfylling av 
moloen. Valg av utfyllingsmetode og utfyllingsmasse vil være viktige faktorer for i hvilken grad områdene 
rundt vil bli påvirket. Avbøtende tiltak bør vurderes når utfyllingsmetode er valgt.  

Det konkluderes med at tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av at det ikke er funnet naturtyper eller arter 
med verneverdig verdi.  
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