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 Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag for Vardø kommune utarbeidet en plan for anleggelse av ny ytre molo som skal 

forbedre de uakseptable liggeforholdene som er for fiskeflåten i Vardø havn i dag. Parallelt med dette har 

Vardø kommune også kommet med forslag til enkelte andre tiltak i Vardø havn som nå samles i en felles 

planprosess. 

I foreliggende rapport har Norconsults biologer sammen med lokale krefter i Biotop gjort en vurdering av 

hvordan disse tiltakene vil påvirke fuglelivet i området. Det er i rapporten også foreslått en rekke tiltak som vil 

kunne redusere negative effekter av utbyggingen og styrke de positive effektene tiltaket faktisk har. Det er 

ikke gjennomført feltbefaringer i forbindelse med utredningen, men et ganske omfattende 

kunnskapsgrunnlag er hentet inn gjennom samarbeidet med Biotop.  

Det er under utredningsarbeidet avgrenset 9 områder med særlig verdi for fuglelivet, som vil kunne bli 

påvirket av de foreslåtte tiltakene. Byggingen av ny ytre molo er vurdert til å kunne påvirke 6 av disse.  Størst 

er konsekvensene for sniper og andre vadefugler som ved tapet av Sandvika mister et av sine svært få gode 

beiteområder. I Sandvika samles det opp store tangvoller som utgjør et svært viktig beiteområde for denne 

artsgruppen. Moloen er forventet å redusere tilfanget av tang til dette betraktelig, og områdets verdi som 

beiteområde blir klart forringet. Moloen medfører her altså en alvorlig konsekvens for vadefugl som vil kunne 

ha en klar bestandsmessig konsekvens for forekomsten av sniper og annen vadefugl i Vardø. Det anbefales 

på det sterkeste at man vurderer det enkle, billige og trolig effektive kompenserende tiltaket som er foreslått 

på Seglneset. 

Moloen vil også medføre et direkte arealbeslag i gruntvannsområdene som går fra Sandvika og utover mot 

Sandviksflua og Toftskitan. På den ene side vil dette gi en reduksjon for viktige beitearealer for sjøfugl, men 

på den annen side vil etableringen av moloen gi nye skjermede havområder hvor man også i fremtiden vil ha 

egnede beitehabitater. For arter som stellerand, ærfugl, havelle, måker og terner kan dette bli svært 

kjærkomne raste og beiteområder. For laksender og praktærfugl, som sjeldent beiter innenfor moloer, er 

tiltaket kun tap. I sum vurderes effektene å kunne være svakt positive for fuglelivet i området. 

Samlet sett vurderes tiltaket med ny ytre molo å ha en liten negativ (-1) effekt for fugl, men som beskrevet 

knyttes dette i all hovedsak til tapet av beiteområdet i Sandvika hvor konsekvensene for artsgruppen sniper 

og vadere vurderes til å være uakseptabel høy uten kompenserende tiltak. Det er foreslått et 

kompenserende tiltak hvor man med relativt enkle midler kan utvikle et gruntvannsområde på Seglneset til å 

bli en grei erstatning for Sandvika. Dersom dette tiltaket gjennomføres, vil bygging av ny molo raskt kunne gi 

opp mot positive konsekvenser. 

Med i reguleringsplanen er også enkelte utfyllingsprosjekter inne i Vardø havn. Det er her snakk om tre 

større og en mindre utfylling i sjø. Tre av disse utfyllingene medfører direkte arealbeslag i viktige 

funksjonsområder for fugl inne i havna. Særlig utfyllingene ved Hotell-stranda og helt innerst ved Valen 

medfører relativt store negative konsekvenser for fugl. Begge disse områdene innehar kvaliteter som er 

begrenset inne i havneområdet og vurderes til å få klare negative konsekvenser for fuglelivet i Vardø. 

Utfyllingene ved Hotell-stranda og Valen vurderes til å ha en middels negativ konsekvens for fugl (-2). 

Utfyllingen på Seafood-stranda berører et område som ikke er like viktig for fugl, men da området brukes 

mye av den høyt rødlistede arten stellerand (VU) vurderes også dette tiltaket å ha en middels negativ (-2) 

konsekvens. Utfyllingen innerst ved Festningsmoloen vil ha begrensede negative effekter for fuglelivet.   

I sum vurderes utfyllingstiltakene å medføre relativt store negative konsekvenser for fuglelivet i Vardø havn. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Vardø havn er svært utsatt for bølger fra nord og fiskeflåten i Vardø sliter med uakseptable liggeforhold. Det 

er følgelig iverksatt flere tiltak som skal utbedre dette. Tidligere har Norconsult prosjektert en indre molo på 

tvers inne i havna som nå er under bygging. Dette tiltaket bedrer dog ikke forholdene lengere ut i havna og 

planleggingen av en ny ytre molo er nå iverksatt.  Parallelt med dette har Vardø kommune også kommet 

med forslag til enkelte andre tiltak i Vardø havn og Norconsult har forsøkt å samle alle disse tiltakene i en 

felles områdeplan.  

I foreliggende rapport har Norconsults biologer sammen med lokale krefter i Biotop gjort en vurdering av 

hvordan tiltaket vil påvirke fuglelivet i området. Det er også foreslått en rekke tiltak som vil kunne redusere 

negative effekter av utbyggingen og styrke de positive effektene tiltaket faktisk har.   

 

Figur 1. Utkast til områdeplan med plassering av ny molo og fire ulike utfyllingsområder. Eventuelle utbygginger på land 
på Hasselneset er ikke omtalt i rapporten. 
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1.2 Metodikk 

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i Vegdirektoratets håndbok V712 Konsekvensanalyse. Da 

utredningen utelukkende omhandler hensynet til fugl og fugleliv i området er metodikken forenklet og 

tilpasset det aktuelle tiltaket.  

Det er ikke gjennomført feltbefaringer i forbindelse med utredningen, men et ganske omfattende 

kunnskapsgrunnlag er hentet inn gjennom et inngått samarbeid med lokale krefter i Biotop. Fagansvarlig 

kommer også fra Vardø og har god kjennskap til fuglelivet i området. Det er innhentet informasjon fra 

nasjonale databaser og karttjenester. 

1.3 Utredningsområde 

Kartet nedenfor viser utredningsområdet for vurdering av fugleliv. Tiltaksområdet grenser til uvurderlige 

fugleverdier knyttet til både områder ute på øyene og inne på fastlandet. Området er svært komplekst og 

påvirkes av alt fra vær og vindretning, årstider og tidevann, svingninger i byttedyr og predatorbestander. 

Disse faktorene omtales her og der hvor dette er nødvendig, men for å kunne klare å skrive en noenlunde 

treffsikker og relevant utredning har man altså fokusert på farvannene i og utenfor Vardø havn.  

 

Figur 2. Fokusområdet for konsekvensutredning er angitt med blått.  
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2 Tiltaksbeskrivelse 

2.1 Ny ytre molo 

Prosjektert molo vil være ca 635 meter lang og bygges som en skuldermolo med betongdekke på toppen. 

Den bygges fra Skagen og vil strekke seg 2/3 deler over fjorden. Foreslått ny innseilingskorridor er på ca160 

m. Det er ca 300 meter fra dagens ytre molo til molofot for ny ytre molo. Det er altså et betydelig nytt område 

som blir etablert mellom de to moloene.  

Det skal etableres et vegdekke ut til enden av moloen. Det er foreslått at vegen er 4 meter bred. Det er 
forventet at moloen blir attraktiv for ferdes til fots for både lokalbefolkning og for turister. Moloen er 
dimensjonert for å tåle relativt høye overskyllinger og dette vil kunne påvirke både fuglenes bruk av moloen 
og menneskelig opphold i perioder med dårlig vær.  
 

 

Figur 3. Teknisk utforming av ny molo. Kilde: Norconsult. 

 

Figur 4 Tverrsnitt av forslag til ny ytre molo. Kilde: Norconsult 
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Anleggsfase 

I anleggsperioden må dagens turveg/grusveg benyttes som atkomstveg for frakting av masser til første del 

av moloen. Det antas at grusvegen må utvides/forsterkes. Massene til resten av moloen vil fraktes sjøvegen. 

Det forventes en byggeperiode fra 1-2 år. Det er ikke lagt opp til spesielle restriksjoner på anleggsarbeid i 

byggefasen.  

 

Massedeponi 

Det er beregnet behov for totalt volum av masser på ca 745 000m2, fordelt på samfengt sprengstein, 

sprengstein og blokk. Det finnes ikke lokaliteter med egnet kvalitet for å produsere plastringstein i nærheten 

av byggestedet. Egnet stein kan kjøpes fra steinbrudd som er i drift. En mulighet er Mietinen sitt brudd 

Vestre Jakobselv hvor de også produserer naturstein fra en magmatisk gneis. Transportavstand blir da ca. 

93 km hver vei.  

Det er et gammelt steinbrudd på Skagen som kan gjenåpnes dersom det er god nok kvalitet på steinen. 

Kvaliteten kan være god nok til bruk til masse i midten av moloen. Steinkvaliteten må sjekkes ut. Uttak av 

stein derifra har tidligere vært brukt til bygging av eksisterende moloer. Dersom det blir uttak til ny ytre molo, 

medfører det behov for en vesentlig utvidelse av det gamle steinbruddet. Dette medfører konsekvenser for 

områder med turveger til viktig målpunkt, da turveger må benyttes til massetransport i en periode. 

2.2 Utfyllinger Vardø havn 

Det foreligger sparsomt med beskrivelser av de foreslåtte utfyllingene i indre havn. Til grunn for utredningen 

ligger foreslåtte utfyllingsareal i områdeplanen. Det er inntil videre ikke sagt noe om beskaffenhet på 

avslutning av fyllingene eller andre avbøtende tiltak. Dette omtales derfor ikke nærmere i denne rapporten. 

  

Figur 5. Foreslåtte utfyllinger i Vardø havn som omtales i rapporten. 
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3 Verdifulle fugleområder i tiltaksområdet 

3.1 Naturgrunnlaget 

Vardø og Varanger er verdenskjent for sitt unike og rike fugleliv. Hvert år besøker tusenvis av fuglekikkere 

fra mange land regionen. Varangerfjorden er en grunn fjord og med det blir mat lett tilgjengelig for både 

dykkender og alkefugler. På tundraen rundt på Varangerhalvøya hekker svært mange fuglearter. Særlig 

vadere finnes i rikt monn, både i antall og artsutvalg.  

Vardøya har vært bebodd i over 8000 år og var lenge «hovedstaden» i Nord-Norge, med rike fiskeriressurser 

og storstilt høsting av måseegg på Reinøya og Hornøya. Vardø har til alle tider vært en ressursrik 

naturdestinasjon. Farvannet rundt Vardøya er rikt på fisk og fugl hele året. Det er sandgrunner hvor sil og 

lodde yngler, og det er bergformasjoner med gjemmesteder for en rekke fiskearter, samt store tareskoger. 

Selve Vardøya sørger for at det alltid er leplasser å finne for fuglene. Uansett vær og vind finner de store 

flokkene av ærfugler og praktærfugler le av øya. 

 

Figur 6. Vardø er et unikt område for sjøfugl med umiddelbar nærhet til fuglefjellet på Hornøya og Reinøya ute i havet og 
enorme fugleområder inne på Varangerhalvøya.  
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3.2 Nærmere om berørte lokaliteter 

Innenfor tiltaksområdet til det nye planforslaget er det flere viktige fuksjonsområder for fugl. I det følgende 

presenteres de ulike delområdene. 

 

Figur 7. Verdifulle funksjonsområder for fugl berørt av foreslått planforslag. 
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Sandvika (1) 

Den viktigste og mest unike naturressursen i området for fuglelivet er utvilsomt Sandvika. Tangoppsamlingen 

og den konstante mengden av råtnende tang på stranda er et svært viktig matfat for en lang rekke 

snipearter. Slike beiteområder er en svært begrenset ressurs i Vardø og på øya er det kun områdene ved 

Sunddammen som kan by på tilsvarende kvaliteter. Man må faktisk helt til Hamningberg, Komagvær og 

Ekkerøy for å finne tilsvarende beiteområder. 

Fra mai til slutten av september kan betydelige mengder sniper sees her. Fjæreplytt, myrsnipe, dvergsnipe, 

temmincksnipe, sandløper, polarsnipe, tundrasnipe og alaskasnipe er alle ´calidris-vadere´ som er sett i 

området. Myrsnipe er den vanligste om sommerhalvåret, mens fjæreplytten er den viktigste ´brukeren´ av 

området. Fjæreplytter kan sees i flokker på opp mot 200 individer i Sandvika (de andre calidris-vaderne sees 

i antall mellom 5-30 ind om gangen). Februar, mars, april og mai er de viktigste månedene for fjæreplytt. 

Dette er en art som overvintrer i Vardø. Fjæreplytten lever imidlertid godt i alle fjæreområder der tang er 

tilgjengelig, og en ny molo vil også by på nye beiteplasser for fjæreplytten. Det er verdt å merke seg at fersk 

og frisk tang på steiner ikke kan erstatte kvaliteten i råtnende tang på en strand. Sandvika er unik i Vardø og 

en viktig plass for sniper. Det er også få slike områder i Varanger, med betydelig tangoppsamling. 

 

Figur 8. I Sandvika samler det seg store voller av gammel råtten tang. Dette er næringsgrunnlag for en rekke 
invertebrater som igjen gjør området svært attraktivt for vadefugl. Foto: Tormod Amundsen, Biotop. 

 

Sandviksflua og gruntvannsområdene (2) 

Langs østsiden av Skagen er et stort gruntvannsområde som strekker seg helt fra Sandvika og utover mot 

skjærene Sandvikflua og Toftskitan. En karakterart for dette store grunne og relativt eksponerte området er 

laksand. Laksendene bruker hele farvannet rundt Vardøya, men grunnene på østsiden av Skagen later til å 

være viktige beiteområdet for arten. I motsetning til ærfugler, praktærfugler og stellerender (VU) som typisk 
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trekker innover i lune farvann innenfor moloen later laksendene til å holde seg borte fra slike 

menneskeskapte områder.   

 

Også dykkender som ærfugl (NT) og praktærfugl (VU) trives godt i dette gruntvannsområdet. Det er 

hovedsakelig hardbunn med mye tang og tare her noe som gir grobunn for rike forekomster av skjell som er 

den prefererte næringen for ærfuglene.   

Skjærene som stikker opp i området er yndete rasteplasser for både ande- og måkefugl. 

 

Figur 9. Laksendene er noen tøffinger som trives godt i de vær- og bølgeeksponerte områdene på østsiden av Skagen. 
Foto: Tormod Amundsen, Biotop. 

 

Indre Reinøysundet (3) 

Reinøysundet er et særdeles fuglerikt område med sin plassering mellom Fuglefjellene på Hornøya og 

Reinøya og Vardø med alle sine funksjonsområdene for fugl. Store mengder ærfugler, praktærfugler og 

haveller bruker området store deler av året. Særlig vinterstid er Reinøysundet viktig beiteområde for disse 

dykkendene. Med store mengder menes at ærfuglflokker på mellom 200-1000 individer regelmessig befinner 

seg i området. Som tidligere beskrevet er fordeleing av fugl i stor grad styrt av vindretning, og ved kraftig 

sønnavind vil svært mye fugl finne seg til rette i Reinøysundet. 

Det hekker store mengder alkefugler på Hornøya og Reinøya. Disse bruker i stor grad Reinøysundet som 

rasteplass og beiteplass. Indre deler av Reinøysundet bruker imidlertid mindre, med unntak av teist som 

synes å bruke hele farvannet rundt Vardøya.  

Reinøysundet er også viktige beiteområder for de store rødnebbternekolonier som ofte hekker rundt på 

Vardøya eller på Vardø-fastlandet. Disse bruker området i sommerhalvåret til å beite på småfisk.  

Reinøysundet ligger også tett på noen av Norges største måkekolonier på Hornøya og Reinøya. Som de 

oportunistene måkene er har de lært seg til at svært mange fiskebåter blir liggende å sløye fisk utenfor 

moloen i Indre deler av Reinøysundet. I perioder med mye fiskeriaktivitet er dette et viktig næringsgrunnlag 

for fuglene. Når ikke denne sjansen byr seg går de ikke av veien for frarøve ærfuglene i området sin mat ved 
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kontinuerlig stressing og plaging av disse. De store forekomstene av ærfugl i området er følgelig også en av 

grunnene til at måkene kan opptre i så store antall som de gjør.  

 

Figur 10. Utsikt over de store flokkene av sjøfugl som ligger i farvannene mellom Hornøya og Vardø. Foto: Torgeir 
Isdahl. 

Brenningssonen langs Festningsmoloen (4) 

Et spennende årlig foreteende utspiller seg i brenningssonene på utsiden av moloen i Vardø. I august 

kommer store flokker med svømmesnipe trekkende ned fra hekkeplassene inne på Varangerhalvøya og på 

gode dager har man sett opp mot 600 individer som ligger og beiter i det opprørte havet i brenningssonen. 

Hvorfor fuglene velger å beite akkurat her er uvisst, men da fenomenet gjentar seg år etter år er det 

sannsynlig at beitegrunnlaget her er svært godt og gir fuglene akkurat det påfyllet av energi de trenger for å 

komme seg etter en lang hekkesesong. Området vurderes derfor til å ha en klar verdi som et heller spesielt 

funksjonsområde for fugl. 

Vestervågen og Hasselneset (5) 

Langs gruntvannsområdet og rullesteinstranda utover Vestervågen mot Hasselneset er et område hvor det 

ofte sitter store ansamlinger av måkefugl. I dette området samler det seg opp store mengder død tang som 
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også her bidrar til et rikt matfat for fuglene. I motsetning til Sandvika er både rullesteinene og tangen som 

driver inn her er for grov til å gjøre noen nytte for vadefugl så det er primært måkefugl som trives her.  

Det later også til at dette området særlig er et yndet rasteområde for måkene hvor hviler ut etter å ha jaktet 

rundt i havna, ute i Reinøysundet og ved Hasselneset. Det er særlig i den delen av området som ligger mot 

Vestervågenmoloen at måkene raster, mens næringssøk gjerne er utover mot Hasselneset. 

I sjøen rett utenfor rullesteinstranda finner man ofte stellerand. I motsdetning til de ander dykkendene som 

gjerne beiter på steingrunnene på andre siden av sundet mot Skagen later stelleranda til å trives best i dette 

området hvor bunnen i større grad består av sand. 

Indre havn (6) 

Sjøfuglene er på mange måter som andre ferdende på havet finner seg ly for vind og bølger når det blåser 

som verst. Den kanskje sjeldneste fuglen som benytter området, stelleranda, har en klar preferanse for å 

trekke inn på innsiden av moloen. Stellerender sees ofte inne i Vardø havn om vinteren i flokker på mellom 

10 og 50 indivder. Her ligger det rett som det er også store flokker med ærfugl. Det er ikke sjeldent at helt 

opptil 200 ærfugl ligger i flokker rett på innsiden av moloen. I det hele tatt benytter de fleste fuglene havna nå 

og da. Ikke i de helt største flokkene slik man kan se fra Bussesundet og Rienøysundet, men typisk i spredte 

mindre flokker. 

 

Figur 11. En rekke av våre sjøfugler søker ly innenfor moloen i Vardø og oppholder seg her til ulike deler av året. Foto: 
Tormod Amundsen, Biotop. 
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Seafood-stranda (7) 

Ikke av de vikstigste områdene i indre havn, men særlig stellerender bruker området utenfor stranda og 

hviler inne på steinene i dette området. Det er ikke uvanlig at flokker på opptil 30 fugl kan oppholde seg over 

lengere tid i dette området. 

 

Figur 12. Den lille stranda ved Seafood er et mye benyttet område for fugl. Særlig stellerender later til å finne seg vel til 

rette inne i denne bukta og de sitter ofte inne på lang og raster. Foto: Torgeir Isdahl. 

Hotellstranda (8) 

Denne stranda er det største uberørte strandområdet innenfor dagens molo. Her finnes steingrunner og 

tareskoger i umiddelbar nærhet til en godt skjermet strandlinje som fuglene kan bruke til hvile. Området 

brukes av både vadefugl, måker og ender. Dette området har også en spesiell betydning for fuglekikkere da 

en ellers kald og noe ugestmild hobby her kan bedrives direkte fra en ikke ueffen restaurant. Området 

vurderes til å ha en stor verdi for fuglelivet som en stor og næringsrik intakt strand inne i den godt beskyttede 

Vardø havn.  

Nå på vårparten i 2020 er anleggsarbeidene i full gang med å etablere den nye indre moloen. Dette vil nok i 

noen grad påvirke verdien til dette fugleområdet, men da denne stranda ikke baserer seg på oppsamling av 

tangvoller, men heller tilbyr attraktive rasteplasser i nærheten ander beiteplasser, er det sannsynlig at 

området vil ha relativt store verdie for funksjonsområde for fugl selv etter etableringen av den indre moloen.  

   

Figur 13. Våren 2020 er arbeidene i full gang med å etablere ny indre molo. Til høyre en av hotellfjæras mest trofaste 
gjester, fjæraplytt. Foto: Tormod Amundsen, Biotop. 
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 Stranda ved Valen (9) 

Helt innerst i havna er et større fjæresone og gruntvannsområde. Dette er det området innenfor dagens molo 

hvor det samler seg mest tang og hvor det etablerer seg store tangvoller. I juni 2020 var det nørmere 30 

fjæraplytt som beitet iverig rundt i dette området. I umiddelbar nærhet er også Brotkorb sjåene som er et 

ikonisk hekkested for krykkje (EN). Krykkjene beiter nok i liten grad i dette gruntvannsområdet, men som et 

viktig tangvollområde innenfor moloen i Vardø havn vurderes området å ha middels verdi for fugl. 

 

Figur 14. Hekkende krykkjer og tangvoller innerst i Vardø havn. På bildet ser man tydelig at dette er et område hvor det 
legger seg opp tangvoller. Foto: Torgeir Isdahl. 

 

  



Detaljreguleringsplan for ny ytre og indre molo med sjøareal - Vardø kommune 

 
Konsekvenser for fugleliv 
Oppdragsnr.: 5196827   Dokumentnr.: N01   Versjon: A01 

  

2020-06-05  |  Side 17 av 23 n:\519\68\5196827\5 arbeidsdokumenter\80 reguleringsplan\planforslag\ferdige dokumenter\vardø havn - 
konsekvenser for fugleliv_førsteutkast.docx 

 

3.3 Sammenstilling vurdering av verdi 

Alle 9 delområdene er verdisatt ut fra dagens situasjon. Områdene er vurdert ut fra forekomst av sjeldne og 

truede arter, mengden fugl og en vurdering av i hvilke grad kvalitetene ved de ulike områdene vurderes til å 

være en begrenset ressurs i Vardø og farvannene rundt.   

Delområder Verdi Vurdering av verdi 

1. Sandvika Stor Det klart viktigste beiteområdet for vadefugl i Vardø.  

2. Sandvika og 

gruntvannsområdene 

Stor Viktig beiteområde for dykkendene ærfugl, praktærfugl og 

havelle. Viktig beiteområde for laksand. 

3. Indre Reinøysund Stor Viktig beiteområde hele året for en rekke arter av alke-, 

ande- og måkefugl. 

4. Brenningssonen Middels Viktig beiteområde for svømmesnipe 

5. Vestervågen og 

Hasselneset 

Middels Beite og rasteområde for måkefugl. Beiteområde for 

stellerand. 

6. Indre Havn Stor Viktig beite og rasteområde for en rekke arter av ande- og 

måkefugl. Viktig område for stellerand. 

7. Seafood-stranda Liten Beite og rasteområde for vadefugl. Området benyttes også 

en del av stellerand. 

8. Hotellstranda Middels Viktig beite- og rasteområde for vadefugl, måker og ender. 

9. Valen-Stranda Middels Tangvollområde inne i Vardø havn. Viktig for vadefugl. 
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4 Planforslagets påvirkning og konsekvens 

 

4.1 Generelt om påvirkning av ulike artsgrupper 

Dykkender 

Arten beiter i områdene som blir direkte berørt av moloen. Sandviksflua som blir bygget ned av moloen blir 

brukt som rasteområde. De negative konsekvensene av dette vil trolig i stor grad oppveies av at flere av 

dykkendene foretrekker å beite i le av moloer. Både stellerender og ærfugl benytter i dag områder innenfor 

eksisterende molo. Fuglene har hatt visse utfordringer med både forurensning, forstyrrelse og skader knyttet 

til fiskeredskaper. På innsiden av den nye moloen vil det etableres store skjermede områder med egnet 

beitehabitat og trolig liten grad av negativ menneskelig påvirkning. Tiltaket kan for enkelte arter ha en positiv 

effekt. Påvirkning: Noe forbedret.  

Laksender 

Denne arten har prefererte beiteområder i gruntvannsområdene på østsiden av Skagen. Den nye moloen vil 

legge beslag på mindre deler av dette området noe som vil være negativt for laksendene. Når dette er sagt 

later arten til å finne egnede beiteområder en rekke steder rundt Vardø så tilgangen på tilgjengelig beiteareal 

later ikke til å være begrensende for bestanden som oppholder seg rundt Vardø. Laksendene later ikke til å 

trives innenfor moloer og vil neppe kunne dra nytte av den nye moloen. Påvirkning: Noe forringet. 

 

Vadefugl 

Tiltaket vil medføre vesentlig redusert tilfang av tang og tare i Sandvika. Tangvollene her utgjør et meget 

viktig beiteområde for en rekke sniper og vadere. Det er sannsynlig at dette området vil bli betydelig negativt 

påvirket. Påvirkning: Forringet.   

 

Alkefugl 

De viktigste funksjonsområdene for alkefugl er i umiddelbar tilknytning til Hornøya og Reinøya. Det 

forekommer beitende alkefugl også i områdene hvor moloen blir bygget, men det er neppe av vesentlig 

betydning for fuglenes næringstilgang som i langt større grad er styrt av bestandene av byttedyr i havet. 

Alkefugl vil kunne benytte farvannene som ligger i le av ny molo, men trolig kun teist som kommer til å være 

å se i noen større antall. Påvirkning: Ubetydelig. 

Terner 

Arten beiter i områdene som blir beslaglagt av den nye moloen. Sannsynlig at arten også kan beite innenfor 

den nye moloen, men det er tvilsomt om den vil dra noen direkte nytte av denne i forbindelse med jakt. Det 

er mulig at moloen kan bli et nytt hekkeområde for ternene da disse typisk kan etablere hekkekolonier i slike 

konstruksjoner. Påvirkning: Ubetydelig. 

Måkefugl 

Arten beiter i noen grad i områdene for ny molo, men arealbeslaget her vil neppe ha noen betydning for 

måkenes næringstilgang. Måkene vil finne gode rasteområder både på innsiden av og på selve moloen. 

Mulig kan moloen benyttes som hekkeområde dersom ikke ferdselen på moloen blir for høy. Påvirtkning: 

Ubetydelig. 

Mink og oter 

Den nye moloen vil dessverre kunne bli et meget velegnet yngleområde for mink. Minken er et skadedyr i 

sjøfuglkoloniene og har i flere fuglefjell gjort ubotelig skade. Det har vært gjennomført desimering av 

bestandene av mink på Hornøya og Reinøya i senere år. Det er grunn til å frykte at moloen i noen grad kan 

forsterke denne utfordringen. Oter predaterer mink og vil kunne hjelpe til å holde bestanden av dette 
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skadedyret nede. I sener år har bestanden av oter økt i Finnmark. Det kan tenkes at moloen også kan være 

et egnet yngleområde for oter. Utfallet av denne nøtten vil i noen grad være styrt av hvor store hulrom det vil 

være i den nye moloen. Se avbøtende tiltak.   

4.2 Vurdering av påvirkning av viktige fugleområder for ny ytre molo 

Byggingen av ny ytre molo er vurdert til å påvirke 6 ulike funksjonsområder for fugl. Størst er konsekvensene 

for sniper og ander vadefugler som ved tapet av Sandvika mister et av sine svært få gode beiteområder. I 

Sandvika samles det opp store tangvoller som utgjør et svært viktig beiteområde for denne artsgruppen. 

Moloen er forventet å redusere tilfanget av tang betraktelig, og områdets verdi som beiteområde blir klart 

forringet. Moloen medfører her altså en alvorlig konsekvens for vadefugl som vil kunne ha en klar 

bestandsmessig konsekvens for forekomsten av sniper og annen vadefugl i Vardø. Det anbefales på det 

sterkeste at man vurderer det enkle, billige og trolig effektive kompenserende tiltaket som er foreslått på 

Seglneset. 

Moloen vil også medføre et direkte arealbeslag i gruntvannsområdene fra Sandvika og utover mot 

Sandviksflua og Toftskitan. På den ene side vil dette gi en reduksjon for viktige beitearealer for sjøfugl. På 

den annen side vil etableringen av moloen gi nye skjermede havområder hvor man også i fremtiden vil ha 

egnede beitehabitater. For arter som stellerand, ærfugl, havelle, måker, terner osv kan dette bli svært 

kjærkomne raste og beiteområder. For laksender og praktærfugl, som sjeldent beiter innenfor moloer er 

tiltaket kun tap. I sum vurderes effektene å kunne være svakt positive (+1) for fuglelivet i området. 

I sum vurderes tiltaket med ny ytre molo å ha en liten negativ (-1) effekt for fugl, men som beskrevet er 

konsekvensene for artsgruppen sniper og vadere uakseptabel høy uten kompenserende tiltak. I tabell 1. gis 

en vurdering av hvordan påvirkningen av de ulike verdiområdene bli vurdert.  

Tabell 1. Vurdering av påvirkning av viktige fugleområder 

Delområder Verdi Vurdering påvirkning Konsekvens 1 

1. Sandvika Stor Moloen vil i stor grad redusere tilfanget av død tang og 

tare. Dette vil redusere omfanget av tangvoller og vil trolig 

ødelegge den helt spesielle rollen dette området har som 

beiteområde for sniper og annen vadefugl. 

Påvirkning: Forringet 

-3 

2. Sandvika og 

gruntvannsområdene 

Stor Todelt effekt. Moloen vil på den ene side legge direkte 

beslag på viktige beitearealer for sjøfugl. På den annen 

side vil etableringen av molo gi nye skjermede 

havområder hvor man også i fremtiden vil ha egnede 

beitehabitater. For arter som stellerand, ærfugl, havelle, 

måker, terner osv kan dette bli svært kjærkomne raste og 

beiteområder. For laksender og praktærfugl, som sjeldent 

beiter innenfor moloer er tiltaket kun tap. 

Påvirkning: Noe forbedret. 

+1 

3. Indre Reinøysund Stor Området vil i mindre grad bli direkte påvirket av tiltaket. Pr 

i dag er det en fordeling av fugl som benytter henholdsvis 

de værutsatte områdene lengere ut i Reinøysund og mer 

forstyrrelsestolerante arter som benytter indre havn. Med 

den nye moloen får man et nytt område som står litt midt 

imellom disse ytterpunktene. Det kan bli en suksess. 

Påvirkning: Ubetydelig. 

0 

4. Brenningssonen Middels Svømmesnipenes bruk av brenningssonen vil trolig flytte 

seg til utsiden av ny molo. Det er ingen grunn til å tro at 

0 
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det er helt spesielle forhold ved dagens molo annet enn 

brenningen og turbulensen i vannmassene. 

Påvirkning: Ubetydelig 

5. Vestervågen og 

Hasselneset 

Middels Den nye moloen vil ikke rekke helt over hit. Det er liten 

grunn til å tro at tiltaket vil medføre vesentlige endringer. 

Påvirkning: Ubetydelig. 

0 

6. Indre Havn Stor Den nye moloen vil etablere et nytt smult farvann som i 

mindre grad en dagens indre havn er påvirket av 

menneskelig forstyrrelse og aktivitet. Det er grunn til å tro 

at en del fugl vil foretrekke områdene innenfor ny molo, 

men utenfor gammel. Dette er egentlig bra da en del fugl i 

dag blir skadet inne i den travle indre havna. 

Påvirkning: Noe forbedret.  

+1 

 

4.3 Vurdering av påvirkning av viktige fugleområder ved foreslåtte utfyllinger i Vardø havn 

Med i reguleringsplanen er også enkelte utfyllingsprosjekter inne i Vardø havn. Det er her snakk om tre 

større og en mindre utfylling i sjø. Tre av disse utfyllingene er medfører direkte arealbeslag i viktige 

funksjonsområder for fugl inne i havna. Særlig utfyllingene ved Hotell-stranda og helt innerst ved Valen 

medfører relativt store negative konsekvenser for fugl. Begge disse områdene innehar kvaliteter som er 

begrenset inne i havneområdet og vurderes til å få klare negative konsekvenser for fuglelivet i Vardø. Begge 

disse utfyllingene vurderes til å ha en middels til stor negativ konsekvens for fugl (-2 til -3). Utfyllingen på 

Seafood-stranda berører et område som ikke er like viktig for fugl, men da området brukes mye av den høyt 

rødlistede arten stellerand (EN) vurderes også dette tiltaket å ha en middels negativ (-2) konsekvens. 

Utfyllingen innerst ved Festningsmoloen vil ha begrensede negative effekter for fuglelivet.   

I sum vurderes utfyllingstiltakene å medføre relativt store negative konsekvenser for fuglelivet i Vardø havn. I 

tabell 2. gis en vurdering av hvordan påvirkningen av de ulike verdiområdene bli vurdert.  

Tabell 2. Vurdering av påvirkning av viktige fugleområder 

Delområder Verdi Vurdering påvirkning Konsekvens 1 

7. Seafood-stranda Liten Utfyllingen uten etablering av nytt strandareal på utsiden 

av fyllingen vil ødelegge dette området. Vel og merke 

ligger en del fugl ute i selve bukta, men muligheten til å 

komme seg enkelt opp på fast grunn på stranda var trolig 

en betydelig del av motivasjonen for å være her. 

Påvirkning: Ødelagt. 

-2 

8. Hotellstranda Middels Utfyllingen uten etablering av nytt strandareal på utsiden 

av fyllingen vil ødelegge dette området. Områdets verdi er 

trolig noe redusert av dagens arbeider med ny indre molo. 

Påvirkning: Ødelagt. 

-2 til -3 

9. Valen-Stranda Middels Utfyllingen uten etablering av nytt strandareal på utsiden 

av fyllingen vil ødelegge dette området. 

-2 
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5 Kompenserende og skadereduserende tiltak 

Konsekvensutredningsforskriften setter krav til hvordan skadevirkninger av et tiltak skal forebygges. Tiltak 

som blir anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som skadereduserende tiltak og behandles 

derfor i dette kapittelet.  

5.1 Avbøtende tiltak 

For byggingen av ny ytre moloer det flere mindre justeringer man kan gjøre for å bedre de allerede positive 

effektene man forventer at moloen vil ha. Dette er dels tiltak som kommer uavhengig av byggingen av 

moloen, mens andre tiltak enkelt vil kunne gjennomføres som en del av byggingen uten at dette vil medføre 

særlige merutgifter.  

Kunstige rev og steingrupper 

Som beskrevet vil farvannen på innsiden av ny molo være godt skjermet mot vær og vind. Da det heller ikke 

lagt opp til å være nevneverdig menneskelig aktivitet i sonen mellom ny og gammel molo, vil en rekke 

fuglearter trolig finne dette nye området svært fristende.  

Det hefter derimot litt usikkerhet ved om beiteressursen her er så god som man kanskje kunne ønsket. 

Innover mot Sandvika er det det hovedsakelig sandbunn, mens enkelte av artene som trolig hovedsakelig vil 

bruke området normalt beiter skjell på steinbunn. 

En meget effektiv og kostnadseffektiv måte å helgardere seg på er å legge ut noen mindre steingrupper og 

undervannsrev i dette området som kan sikre beitehabitater også for skjellspisere. Et slikt tiltak er nå satt i 

gang på slambanken ved Kirkenes. Introduksjon av hardbunnselementer er her antatt å kick-starte 

reetableringen av et rikt artsmangfold.  

Dette tiltaket kunne gjerne gjennomføres i forbindelse med bygging av moloen hvis det viser seg å bli 

overskudd av plastringsstein eller vrakmasser.  

 

Figur 15. Kunstige rev i form av steingrupper og steinrygger på sandbunn blir fort til økologiske oaser som produserer 
både leveområder for arter og næringer for dykkende ender. Foto: Norconsult. 
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Tilrettelegging for oter og tetting mot mink 

Den nye moloen vil dessverre kunne bli et meget velegnet yngleområde for mink. Minken er et skadedyr i 

sjøfuglkoloniene og har i flere fuglefjell gjort ubotelig skade. Det har vært gjennomført desimering av 

bestandene av mink på Hornøya og Reinøya i senere år. Det er grunn til å frykte at moloen i noen grad kan 

forsterke denne utfordringen. Det bør vurderes om man kan gjøre tiltak for å forhindre at moloen blir et 

eneste stort minke-rede. Sannsynligvis vil tiltaket være å begrense hulrom i plastringen av dimensjoner som 

egner seg for mink. Det hefter en del usikkerhet ved om en slik tetting vil være mulig og økonomisk forsvarlig 

i et nytte-kostnads-perspektiv.  

En kanskje bedre løsning er å ta oteren til hjelp. Oter predaterer mink og vil kunne hjelpe til å holde 

bestanden av dette skadedyret nede. I sener år har bestanden av oter økt i Finnmark. Det kan tenkes at 

moloen også kan være et egnet yngleområde for oter. Utfallet av denne nøtten vil i noen grad være å få 

moloen så attraktiv for oter at denne igjen holder minken unna. Det kan tenke seg at man ved å designe et 

egnet yngleområde for oter i moloen slår flere fluer i en smekk. Dette tiltaket bør følgelig legges inn som pilot 

i den øvrige byggingen av moloen. Kostnadene ved å gjennomføre dette er trolig ubetydelige og nytten kan 

ved litt flaks være stor.   

Tilrettelegging for hekking av annen fugl 

Den nye moloen vil trolig bli et aktivum for fuglekikkere og andre naturinteresserte. Det er en rekke fugler 

som kan tenke seg å hekke på moloen. Det bør vurderes å gjøre små tilrettelegginger for å tiltrekke seg 

hekkende fugl. Aktuelle tiltak er tilrettelegging for hekkende teist, sette opp hekkeplattformer for terner eller 

utforme noen hyller for hekkende måker og krykkjer. Dette er tiltak som vil være uten nevneverdige 

kostnader, men som kan skape positiv blest og initiativ i enkelte deler av befolkningen.  

 

5.2 Kompenserende tiltak 

Etablering av vadefuglhabitat på Steglneset 

Med utbyggingen av den nye moloen vil Sandvikas funksjon som beiteområde for vadefugl trolig svekkes i 

betydelig grad. Den nye moloen vil demme opp for de store mengdene med tang som tidligere har drevet i 

land her. Som beskrevet er slike området en svært begrenset ressurs i Vardø og områdene rundt.  

 

Det har derfor i flere runder blitt sett på et mulig tiltak hvor man ved hjelp av enkle midler forsøker å 

gjenskape et slikt tangoppsamlingsområde. Den gang var dette kun for å øke egnede leveområder for den 

viktige gruppen av fugler som vaderne er. Nå, med tapet av Sandvika, vurderes dette tiltaket som er 

nærmest nødvendig tiltak.   

Tiltaket vil i korthet gå ut på å etablere flere mindre terskler ved Bekkeutløpet på Steglneset. I dette området 

finnes allerede veldig fine gruntvannsområder, men da området er eksponert for bølger er det sjeldent at 

tangmassene som vaskes opp her blir liggende. Ved å anlegge noen mindre terskler her som kan holde 

vann og tang tilbake, vil det kunne danne seg svært attraktive beiteområder for sniper. Med relativt enkle 

midler ville dette området derfor kunne blitt et godt kompenserende tiltak for tapet av Sandvika. Steglnesets 

beliggenhet er også godt egnet og den effekten vi ser i dag, der sniper trekker mellom Sunddammen og 

Sandvika, alt etter hvilket sted som har minst forstyrrelse vil kunne bli erstattet av den sammen dynamikken 

mellom Sunddammen og Steglneset.  
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Figur 16. Med mindre modifiseringer vil Steglneset kunne bli et svært godt beiteområde for vadefugl. Blå strek illustrerer 
et aktuelt sted å etablere mindre mikroterskler. 


