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Innledning
Det er startet arbeid med å planlegge for et nytt næringsareal for havteknologisenter på Bolgneset i
Kristiansund kommune. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning ble vedtatt av
Kristiansund kommune 14.12.2017 og det er våren 2018 gjennomført en mulighetsstudie. I
planprogrammet er det presisert at vurdering av naturmiljø vil basere seg på tidligere undersøkelser i
området og eventuelt suppleres med nødvendige tilleggsregistreringer.
Norconsult AS har på oppdrag av Bolgneset Utvikling AS gjort en gjennomgang av eksisterende
naturmiljøregistreringer og supplert med befaring til området i januar og mai 2018. Resultatet er
sammenfattet i denne rapporten som gir en vurdering av naturverdier innenfor planområdet og i
tilstøtende influensområde. En omfangs- og konsekvensvurdering vil først bli gjennomført når detaljer
for prosjektet er nærmere avklart.
Landskapsøkologiske sammenhenger vil utgjøre et sentralt element i verdivurderingene på bakgrunn
av at det finnes et naturreservat i nærheten og at planområdet gjelder bade land og sjøareal.

Figur 1-1 Planområdet
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Kunnskapsgrunnlag
Generelt
Frei kommune som ble slått sammen med Kristiansund kommune i 2008 gjennomførte i 2003 en
kartlegging av naturtyper i kommunen. I 2007 ble det utgitt en rapport om viltet i Frei. Disse to
rapporter danner utgangspunkt for registrerte naturverdier i og ved Bolgneset som er å finne i
Miljødirektoratet sin database; naturbase.no. I tillegg er det nyttig informasjon i artsdatabasen.no som
kontinuerlig blir oppdatert med nye artsregistreringer.
Det er ikke registrert viktige naturtyper innen planområdet men Leira øst for området og sjøområdet
Valholmen – Kopparholman – Fugløy er registrert som viktig for sjøfugl av nasjonal
forvaltningsinteresse.
Det har i forbindelse med tidligere planer for næringsutvikling både ved Husøya og Vestbase blitt
gjennomført en rekke konsekvensutredninger i nærområdet til Bolgneset særlig knyttet til sjøarealene.
I tillegg foreligger det forvaltningsplan for Fugløya naturreservat og det er gjort telling av hekkende fugl
gjennom flere år.
I det følgende gjøres det en gjennomgang av dette materialet med fokus på hva som er relevant for
verdivurdering av Bolgneset.

Figur 2-1 Kartutsnitt fra Valhomen i vest til Fugløya i øst

Fugløya naturreservat
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Reservatet ble opprettet i 2010 som del av verneplan for sjøfugl i Møre og Romsdal. I 2002 hekket
450 par fiskemåke, 300 par makrell og rødnebbterner, 15 par ærfugl, 5 par grågås, 5 par gråmåke og
2 par svartbak på øyen. I tillegg er det registrert hekking av siland, kanadagås, stokkand, tjeld,
storspove, strandsnipe og skjærpiplerke. Det har vært en dramatisk nedgang de seinere år og i 2018
er det bare påvist 5 par fiskemåke, ingen terner, ca 10 par ærfugl, 2 par tjeld og 2 par siland
(artsdatabanken.no/Tore Hals)

Figur 2-2 Fugløya (Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

På befaring 15 mai 2018 ble det registrert at det i henhold til forvaltningsplan nå er ryddet vekk mye
skog og kratt på store deler av øyen. Det ble fra sjø observert 6 ærfugl hvorav to hunner, to par
fiskemåke, to par svartbak, to tjeld og en toppskarv. Registrering som er gjort av Tore Hals 18. mai
ifølge artsdatabasen: Ca 10 hekkende ærfugl, 5 par fiskemåke, 2 par tjeld, 2 par siland.

Viktige naturtyper i nærområdet til Bolgneset
Det er registrert fem viktige naturtyper i nærområdet til planområdet.
Lokalitetsnavn

Naturtype

Verdi

Id (reg. år)

Nerbolga - havstrand

Strandeng-strandsump

Svært viktig

BN00013390 (2014)

Nerbolga - beitemark

Naturbeitemark

Lokalt viktig

BN00013389 (1995)

Valmyra sør

Nordvendt kystberg

Lokalt viktig

BN00013379 (2011)

Valmyra sørøst

Nordvendt kystberg

Lokalt viktig

BN00081815 (2011)

Middagskaret

Gammel boreal lauvskog

Viktig

BN00013378 (2001)
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Figur 2-3 Viktige naturtyper i nærområdet til Bolgneset

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Det er i naturbase registrert fire områder med arter av nasjonal forvaltningsinteresse i sjøområdene
utenfor Bolgneset. I er to lokaliteter på sørsiden av Innlandet tatt med.

Sjøområdet Valholmen – Kopparholmane – Fugløya
Viktig avlastningsområde for Grip i styggeværsperioder i vinterhalvåret. Mye sjøfugl samles da i
området. Flere hundre ærfugl er registrert. Disse har overnattingsplass på Kopparholman. Havelle,
svartand og sjøorre overvintrer også sammen med storskarv og toppskarv. Antall skarv var mye
høyere tidligere. Alkefugler kan ses fåtallig eller enkeltvis i perioder med dårlig vær. Oter har fast
tilhold i området, men hiplass er ikke kjent (Ref. Faktaark id BA00059473). Området er registrert som
del av arbeidet med rapporten Viltet i Frei fra 2007.
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Havelle, svartand og sjøorre kalles for fjellender fordi de som regel hekker i fjellet men trekker ut til
kysten om vinteren. Nærmeste registreringer av svartand og sjøorre er to registreringer i
Bremsnesfjorden i henholdsvis 2013og 2014. Nyeste registrering av havelle er fra nordsiden av
Kirklandet og Gomalandet i 2017. Sjøorre og svartand er registrert regelmessig på sørsiden av Frei.

Følgende arter av nasjonal forvaltningssinteresse er registrert for området:
Art

Forvaltningsstatus

Faktiske registreringer

Toppskarv

>25% av europeisk bestand i Norge

Vanlig i området

Svartand

Nær truet (NT)

Ingen registreringer i artsdatabanken

Sjøorre

Truet art -sårbar (VU)

1 registrering i Bolgvågen 1976

Havelle

Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse

1 registrering i Bolgvågen 1976 (40stk)

Ærfugl

Nær truet (NT)

Vanlig i området

Kopparholman
Tre mindre holmer hvor de regelmessig skal ha hekket kanadagås. Arten er svartlistet og uønsket art i
norsk fauna. Av og til hekker svartbak her. I perioder med dårlig vær er lokaliteten overnattingssted for
ærfugl. Storskarv, toppskarv og havørn bruker holmene som hvileplass. Data fra 2005 (Ref. Faktaark
BA00059468)
Art

Forvaltningsstatus

Faktiske registreringer

Havørn

>25% av europeisk bestand i Norge

Vanlig i området

Svartbak

>25% av europeisk bestand i Norge

3 reir observert i 2018

Toppskarv

>25% av europeisk bestand i Norge

Vanlig i området

Storskarv

Livskraftig (LC)

Forekommer i området

Bolgleira (Leira)
Sammenfallende med naturtypeområde Nerbolga -havstrand. Strandområdet beites av sangsvane,
stokkand og siland om vinteren. I strandengområde og tidligere naturbeitemark hekker tjeld, vipe,
storspove, rødstilk og sivsanger. Data fra 2005.
Art

Forvaltningsstatus

Registreringer

Storspove

Rødlistet som sårbar (VU)

Ingen spesifikk observasjon

Vipe

Rødlistet som sterkt truet (EN)

1 observasjon Bolga i 1976

Ternekoloni på skjær sør for Innlandet
I 1986 er skjærene sør for Innlandet registrert som yngleområde for makrellterne. (Ref. Faktaark
BA00061598)
Art

Forvaltningsstatus

Registreringer

Makrellterne

Rødlistet som sterkt truet (EN)

Ingen andre registreringer i artsdatabanken.
På befaring 15. mai 2018 ble det ikke
observert terner ved skjærene.
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Sjursvika – Innlandet
Ca 20 hekkende par med krykkje på Lossiusbrygga 15.mai 2018. Arten er sterkt truet (EN), men har
hatt tilhold på denne lokalitet i lengre tid.

Andre rødlistearter i nærområdet til Bolgneset
Rødlistearten som er registrert i planområdet er ærfugl (nær truet NT) på og ved Kopparholman. Her
er en oversikt over registrerte rødlistearter i nærheten.
Art

Rødlistestatus

Registrert sted og år

Lappfiskand

Sårbar (VU)

Bolgsvaet 2014

Hettemåke

Sårbar (VU)

Bolgsvaet 2016

Oter

Sårbar (VU)

Bolgleira 2017

Olivenlav

Nær truet

Vadsteinsvikvegen 2012

Figur 2-4 Valvika med utløpet av Valelva
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Resultat fra befaring 2018
Befaring fra sjø
Hele strandsonen omkring Bolgsvaet fra Valholmen via Bolgneset, Bolgvågen, Rensvik, Vestbase og
Innlandet ble befart med båt i januar 2018 dagen etter at det hadde vært storm i området. Befaring i
januar ble gjennomført for å kunne bekrefte at havelle, svartand eller sjøorre fortsatt overvintrer i dette
området. Siden det hadde vært uvær dagen før kunne en også forvente at ærfugl og annen sjøfugl
hadde søkt inn til området.
På befaring ble det registret svartbak, svartbak, sangsvane, siland, skarv og kongeørn. En flokk på ca
30 skarv, sannsynligvis toppskarv, ble observert på Skarveskjæret øst for Fugløya. Skarv satt også på
mange av seilingsmerkene og ved Kopparholman. Siland ble registrert ved Leira, i Bolgvågen og i
Rensvik. Krikkand ble observert i Bolgvågen og i Rensvik. Sangsvane ble observert i Bolgvågen.
Ærfugl ble registrert i Sørsundet nord for Innlandet, men ikke på Bolgsvaet. En ørn ble observert ved
Valholmen i vest, trolig kongeørn.

Figur 3-1 Østre del av planområdet med selve Bolgneset og næringsområde på Husøya i bakgrunnen

På befaring i mai 2018 ble området Innlandet – Fugløya – Leira – Bolgneset - Kopparholman -Valvika
undersøkt fra båt. I tillegg ble det landgang på de Ytre og Indre Kopparholmen. Ved Fugløya ble det
registrert ærfugl, tjeld, svartbak, toppskarv og fiskemåke. Ved Leira ble det observert en svartand og
siland. På Indre Kopparholmen ble det registrert et svartbakreir med egg, ett fiskemåkepar og en
strandsnipe. På den ytre holmen var det to svartbakreir med egg og flere tjeld. På den midtre holmen
satt det noe skarv. Rundt Kopparholman ble det registrer 8 ærfugl hvorav 6 hanner. Dette gir en
indikasjon på at ærfugl hekker ved holmene. Det ble imidlertid ikke observert ærfuglreir på holmene.
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Hele strandsonen på strekningen Valholmen – Bolgneset inkluder Kopparholman er dominert av
blankskurt berg og steinstrand. Utløpet av Valelva er mindre eksponert og består av liten strand med
grus/avrundet småstein. Ved selve Bolgneset er det grus/sandstrand. Tareskog dekker store deler av
strandsonen blir litt lenger ute avløst av sand med mer spredt bunnvegetasjon. Området mellom
Kopparholman og land er sandbunn.

Figur 3-2 Ytre Kopparholman sett mot Bolgneset

Befaring på land
Befaring på land i mai 2018 startet i Valvika og gikk østover til Bolgneset og langs Vadsteinsvikveien
fra Nerbolga til vegkryss til Husøy. Befaring skulle blant annet avklare om strandområdene ble
benyttet som hekkeområde for sjøfugl evt andre særlig sårbare arter. For å unngå predatorer som rev
foretrekker sjøfugl å hekke på holmer, men det kan likevel forekommet.
På befaring ble det ikke observert aktivitet som tilsier at sjøfugl hekke langs Bolgneset. Når det gjelder
ærfugl observert ved Kopparholman, så er det sannsynlig at hekkeaktivitet er lagt til holmene og ikke
på «fastlandet». Vanlige spurvefugler bel observert i hele området. Dessuten ekskrementer trolig fra
storfugl/orrfugl. I hele området var det sport etter både rådyr, hjort og elg. Mest rådyr i øst og elg/hjort i
øst. Rådyr ble observert ved Bolgneset/Leira i januar 2018.
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Naturen på Bolgneset
Strandsone
Strandsonen på Bolgneset består av nakent berg og mindre områder med rullestein. Stranden er
eksponert og sammen med relativt stor forskjell på flo og fjære er det ikke utviklet havstrand slik man
finner i Leira lenger øst. Det er ikke utenkelig at noen av svabergene har vært nyttet som klippfiskberg
og at vegetasjonen har vært fjernet for å gjøre plass til klippfisk. Både Indre Kopparholmen og
områder på land har tegn som tyder på dette. Det samme har vært tilfelle på Fugløya.
Fukthei og furuskog
Bolgneset består primært av fukthei som gror igjen med furuskog. Området er relativt grunnlendt og
skogen er ung og relativt småvokst. Feltsjikt består av lyng og mose og stedvis av blåbærlyng. Areal
med myrpreg er små. Det ligger flere eldre forlatte hytter i området hvor hageplanter har ekspandert i
nærområdene.

Figur 4-1 Fukthei i de vestre deler av planområdet.
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Figur 4-2 Fukthei dominert av røsslyng og gjengrodd innmark med bjørke ved Gryta.

Valelva
Lags Valelva vokser det en del storvokst svartor og andre løvtrær, men også platanlønn som er
definert som en fremmedart vokser her. To sidebekker renner gjennom to bratte gjel før de møtes og
renner som en elv ned til steinstranden nede ved sjøen. Like ved er det en stor karakteristisk
steinformasjon. Småørret i elva.

Figur 4-3 Steinformasjon ved Valelva og Valelva
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Gryta
Ved Gryta er det også en overgrodd hage og innmark som har grodd igjen med bjørk og hageplanter.
Fremmedarten platanlønn er vanlig langs vegen fra Bolga til Vadsteinsvika og ved hyttene i
planområdet.

Figur 4-4 Forlatt eiendom der hekkspirea (fremmedart) har fått utfolde seg sammen med selve og frukttrær.

Figur 4-5 Kopparholman sett fra høydedrag innenfor planområdet
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Verdivurdering
Metode
På bakgrunn av eksisterende kunnskap og gjennomførte befaringer er det gjort en vurdering av de
naturverdier som finnes i området. Det er benyttet en verdivurdering i henhold til metode benyttet i
Statens vegvesen håndbok V712 om konsekvensanalyse slik at resultatene kan danne grunnlag for
det den forestående konsekvensanalysen når tiltaket er avklart (tabell 6-23 i V712).
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Metoden benytter en skala fra ubetydelig verdi til svært stor verdi og det er gitte kriterier for
verdisetting. For tema naturmangfold er noen verdier enkelt å avklare både romlig avgrensning og
verdinivå mens andre verdier er vanskeligere både å avgrense i rom og i tid.

Verdivurdering av områder på land
Kopparholman
Holmene gis middels verdi da holmene har verdi som hekkeområde og rasteområde for sjøfugl som
både er rødlistet og nasjonale ansvarsarter. Både registeringer i naturbase.no og observasjoner på
befaring bekrefter dette.
Valelva
De nedre deler av Valelva og omliggende løvskog dels med svartor skiller seg vesentlig fra de
omkringliggende områder. Strekningen har karaktertrekk som kan definere det som svartor-sump,
men er negativ påvirket av fremmedarten platanlønn og hageplanter fra forlatt hytte. Flere gamle
løvtrær i et nordvendt område som rogn og selje i trange elvegjel. Som del av en konsekvensutredning
vil området gis middels verdi, men kriteriene for å kunne definere området som viktig naturtype er
trolig ikke til stede. Lokaliteten ligger dels innenfor og dels utenfor planområdet.

Figur 5-1 Områder med middels verdi, Kopparholman og Valvika.

Samlet vurdering av området Valvika- Bolgneset
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor denne delen av planområdet.
Området består av vanlige arter, har høy tetthet av spurvefugl og kan regnes som et ordinært
beiteområde for hjortevilt. Bekkene i området er små og tørker tidvis inn. Området gis derfor «noe
verdi».
Vurdering av naturverdier langs Vadsteinsvikvegen
Langs vegen på strekningen Nerbolga til kryss Husøya vokser det løvskog og i stor grad platanlønn.
Vegen går dels også langs dyrket mark. Ingen spesielle forekomster ble registrert. Området vurderes
til å ha «noe verdi».
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Verdivurdering av sjøarealene innenfor planområdet
I forbindelse med konsekvensutredninger både ved Husøya og omkring Vest Base er det gjort
artsregistreringer i sjø og i strandsone. Noen av registreringene er gjort på Kopparholman. Artene
som er registrert er vanlig og har livskraftige bestander. Ved Leira er det registrert tareskog og
ålegrasenger og verdi i de områder ble satt til liten til middels verdi. Sannsynligheten for at det er
tilsvarende artsinnhold i sjøområdene på strekningen Valvika - Bolgneset er stor.
Tareskoger er viktig som oppvekstområde for en rekke arter og er vanlig langs det meste av kysten og
de største forekomster finnes på Mørekysten. Tareskogen går ned til 30 meter dyp, men den er tettest
ned til 10 meter dyp. Stortare blir opptil 3 m høy. Stortare utgjør det meste av tareskogen men her
finnes også blant annet sukkertare. Sukkertare stod tidligere på rødlisten men regnes nå som
livskraftig selv om det har vært en nedgang. Ærfugl spiser skjell og andre bunndyr og dykker ned til
30 m. Skarv finner næring i tareskogen eller over sandbunn og spiser primært fisk som tobis og
småsei. Disse bunnområdene utgjør derfor et viktig beiteområde for sjøfugl som dykker etter maten.
Ålegrasenger vokser på sand eller mudderbunn ned til 2-5 m dybde og spesielt i grunn beskyttede
områder. Det er mulig at det finnes ålegress i de grunne områder helt øst i planområdet, men det er
ikke optimale forhold for dette.
Møre og Romsdal har store områder med tareskog. Særlig viktig er de store gruntvannsområdene
ytterst ved kyst som for eksempel områdene rundt Grip og Smøla. I et slikt perspektiv kan Bolgsvaet
synes ubetydelig. Ca 15% av gruntvannsområdene på Bolgsvaet ligger utenfor Valvika-Bolgneset.
Dette utgjør ca 480 dekar. 380 dekar av disse ligger innenfor planområdet.

Tareskog utgjør viktig oppvekstområde for sjølevende organismer og dessuten inngår de i
funksjonsområde for dykkende sjøfugl. Registrering i naturbase.no som viser at området ValholmenKopparholmen - Fugløy er viktig for overvintrende dykkender som havelle, svartand og sjøorre er
vurdert til ikke å være helt korrekt. Det kan være riktigere å si at ytre strøk av Nordmøre mer generelt
kan ha en slik funksjon. Gruntvannsområder er en viktig del av matfatet og dermed funksjonsområde
for sjøfugl, både livskraftige bestander og rødlistearter. I en slik økologisk sammenheng er det derfor
naturlig å gi sjøområdene utenfor Bolgneset noe til middels verdi og dermed noe høyere verdi enn
landområdene innenfor.
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Konklusjon
Det er gjort en vurdering av naturverdiene på Bolgneset basert på eksisterende kunnskap i området
og nærliggende områder. Det er i tillegg gjort befaring i området ved to anledninger i 2018.06.08
Konklusjonen er at landområdene i det alt vesentlige er vurdert til å ha «noe verdi». Området
Kopparholman er vurdert til å ha middels verdi med verdi som hekkeområde og rasteområde for
sjøfugl. Valelva med tilhørende med tilhørende løvskog gis også middels verdi.
Gruntvannsområdene (<30 m) med tareskog og sandbunn gis noe til middels verdi ut i fra en samlet
økologisk tilnærming der disse områdene både inngår som del av funksjonsområde for sjøfugl og
oppvekstområde for marine organismer.
Område

Verdi

Kopparholman

Middels verdi

Valelva

Middels verdi

Valvika - Bolgneset

Noe verdi

Langs Vadsteinsvikvegen

Noe verdi

Sjøområder

Noe til middels verdi
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