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Planområdet 1-3m sjødyp – fra frisk tangflora i littoralsonen ser man utover til de dypere områdene 

helt dominert av trådalger En blå brennmanet (Cyanea lamrckii) henger fast i en martaum.  
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Sammendrag 
 

På forespørsel fra utbygger av Vaglen småbåthavn i Søgne, har Terrateknikk foretatt 
naturfaglige undersøkelser av marint miljø og forurensning, herunder forurensningsanalyser 
av sediment, vannstrømsvurderinger og ut fra dette vurdert konsekvensene for marint miljø 
av etablering av planlagte småbåthavn.   
 
Planlagt båthavn ligger innenfor eksisterende småbåthavn ved Niglus, som har eksistert i 
noen tiår, og blir liggende delvis beskyttet av denne, men fremdeles utsatt for vind og 
bølgepåvirkning fra især sørvestlig retning. Innenfor båthavnen munner kystvassdraget 
Lundeelva ut.  
 
Planområdet omfatter streng strand/kystsone i N-S retning og ingen gruntvannsområder eller 
kyst mot båthavnområdet for øvrig. Det betyr at vannområdet planlagt båthavn vil omfatte 
består av kyst i øst, enhetlig relativt dypt sjøvannsområde for øvrig.  
 
Strandsone/kyst i øst består dels av bratt stein/grovblokkskråning i rasvinkel eller svaberg 
med enkelte blokk. Begge deler utgjør bratt skråning uten egentlige strandsoner, og ender i 
en tilnærmet flat sedimentslette med ubetydelig topografisk variasjon. Sedimentsletten er på 
>15m dyp, og undervannsopptakene så vel som grabbprøvene viste ingen innslag av 
alger/bentosalger fra flaten, makrovegetasjon synes derved begrenset til kyst i øst, og er her 
av meget begrenset utstrekning og i hovedsak to former; tangbelte i littoralsonen og 
bølgevaskesonen og med vanlige arter forekommende, og ut over dette, dypere enn ca 1/2m 
under lavvannsmålet: massiv trådalgevegetasjon som dekker tilnærmet alt av hardbunn ned 
mot sedimentslette. Trådalgene ekskluderer tang og tareartene og skaper et langt fattigere 
grunnlag for epifyttisk eller frittlevende dyreliv enn en tang eller tareskog, som utgjør 
forventet naturtilstand i et vannområde av denne typen. Trådalgene er – ut fra omfattende 
forekomster elelrs på sørlandskysten og østover - en effekt av større klima.- og 
forurensningseffekter, og ikke en effekt av lokale forhold.  
 
Sedimentslettene er uten skjulesteder for fisk eller sårbart (frittlevende, ikke-skallbærende) 
dyreliv, og er derfor naturlig fattig, men hadde ut fra dette en god fauna av juvenile skjell, 
pigghuder, kreps og polychaeter og er oksygenholdig ned til grabb-dybde 10cm.  
 
Sedimentundersøkelse for miljøgifter viste akseptable forhold for alle tungmetaller utenom 
arsen, som var svakt overkonsentrert, og tributyltinn (TBT) som var i markert forhøyet 
konsentrasjon. Sistnevnte er med overveiende sannsynlighet en effekt av belastning av TBT 
fra tilgrensende båthavn i sør, og viser et forurensningsbilde som er nesten enhetlig negativt 
for alle småbåthavner av en viss alder (TBT ble forbudt benyttet på småbåter på 1990 tallet). 
 
Vurdering av faren for spredning viser at dersom det ikke skal gjøres mudring, dumping eller 
andre tekniske tiltak i planområdet for ny småbåthavn, så er faren for spredning liten, da TBT 
er låst i sedimentene og fordi vanndypet er så stort at virkning av propellstrøm (propelldyp <  
2m) fra båter som benytter småbåthavnen ikke vil ha effekt ned på bunnen (> 15m dyp).  
 
Virkning av småbåthavn på marint liv vurderes som begrenset da sjøbunn ligger så dypt at 
det ikke er bentosalger/tarearter som skygges ut som følge av bryggeanlegget, og da 
eksposisjon mot sørvest, tilknytning til dypområdene i Torvefjorden så vel som virkning av 
flom i Lundeelva ivaretar behov for vannutskiftning.    
.  
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1. Innledning 
  

På forespørsel fra utbygger av Vaglen småbåthavn i Søgne, har Terrateknikk foretatt 
naturfaglige undersøkelser av marint miljø og forurensning, herunder forurensningsanalyser 
av sediment, vannstrømsvurderinger og ut fra dette vurdert konsekvensene for marint miljø 
av etablering av planlagte småbåthavn.   
 
Planlagt båthavn ligger innenfor eksisterende småbåthavn ved Niglus, som har eksistert i 
noen tiår, og blir liggende delvis beskyttet av denne, men fremdeles utsatt for vind og 
bølgepåvirkning fra især sørvestlig retning. Innenfor båthavnen munner kystvassdraget 
Lundeelva ut.  
 
Planområdet omfatter streng strand/kystsone i N-S retning og ingen gruntvannsområder eller 
kyst mot båthavnområdet for øvrig. Det betyr at vannområdet planlagt båthavn vil omfatte 
består av kyst i øst, enhetlig relativt dypt sjøvannsområde for øvrig.  
 
Samtidig med denne undersøkelsen om kring marine forhold og forurensning, utarbeider 
Agder Naturmuseum betenkning om kring virkninger på landfauna, og utbyggers 
prosjektredegjørelser omfatter beskrivelser av verneverdier på land og i sjø hva gjelder data 
fra nasjonale registre. Disse forholdene berøres derfor ikke ytterligere i dette dokumentet.  
.      
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2. Områdebeskrivelse 
 
2.1 Generelt. 
 

Oversiktskartet under viser planområdets (område for småbåthavn) beliggenhet i forhold til 
kommunesenteret Tangvall.  
 

 
 
Planområdet er beliggende i indre dele av Torvefjorden, og nær utløpet av kystvassdraget 
Lundeelva. Areal for planlagt og eksisterende båthavner fremgår av kartet på etterfølgende 
side. Båthavnen vil – om realisert – supplere et antall eksisterende eksisterende 
småbåthavner i Torvefjorden og Høllefjorden.  
.    
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Kartet under viser avgrensning (ikke måleriktig) for planlagt Vaglen småbåthavn. Denne blir 
lagt direkte tilgrensende eksisterende småbåthavn ved holmen Østre Niglus.  
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2.2  Dybdeforhold og eksposisjon  
 
I forhold til marine forhold generelt og forurensning spesielt, så er dybdeforhold og 
eksposisjon, dvs beskrivelse av hva slags sjøvannsforekomst planlagt aktivitet skal skje 
under, og hvordan denne vannforekomsten kommuniserer med de åpne sjø/havområdene 
(”eksposisjon”) av stor betydning. Innelukkede vannforekomster med liten utskiftning og lite 
volum er generelt langt mer utsatt for utvikling av skadelige forurensningskonsentrasjoner 
enn mer åpne vannforekomster hvor utskifting/veksling av vann med ytre vannområder er 
hypping og omfattende. Kartet under er fra sjøkart for området og viser relevante dybder.  
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2.3  Forurensningshistorikk. 
 

Planlagte småbåthavn utløser i seg selv små inngrep i sjø og sjøbunn, og utløser – slik 
Terrateknikk oppfatter planene – ikke behov for mudring eller dumping. Nødvendige anlegg i 
sjøbunnen (forankringer) og aktiviteter (endrede vannbevegelser) gjør det allikevel 
nødvendig å bringe klarhet i om sjøbunn eller strandsone er belastet med forurensning og 
eventuelt om dette er mobiliserbart materiale dersom planlagte aktiviteter iverksettes.  
 
Grunnforurensningsdatabasen: Ingen registrert forurensning ved eller på tiltaksområdet. 
 
Historiske flyfoto: Utgangspunktet for vurdering av forurensningspotensiale er bruks-
historikken for området; svært mange beskyttede kystfarvann langs Sørlandskysten har vært 
og/eller er i bruk for aktivitet med forurensningspotensiale. Alminnelig havn, losse og 
lasteaktivitet er typiske representanter for slik aktivitet, og med generelt relativt lavt 
forurensningspotensiale, mens tømmeropplag (kvikksølvbelastning), metallindustri/mekanisk 
verksted (oljeprodukter, tungmetallforurensning), trebehandling (tjære og impregnerings-
stoffer) og båtbygging/verftsindustri (metallforbindelser, toksiske bunnstofftilsetninger) utgjør 
historisk sett alminnelig forekommende industri med til dels betydelig forurensnings-
potensiale. Gjennomgang av historiske vertikalbilder er her til stor hjelp, og planområdet er 
fotografert første gang 1956. På dette og bildene fremover (1967 er vist under) er det ikke 
tegn til teknisk aktivitet av noe omfang langs sjø eller nedre del av Lundeelva frem til 
småbåthavnen ved Niglus kom på plass, vist første gang på flyfoto år 2000.    
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3. Metoder/grunnlag 
 
Terrateknikk har mottatt plangrunnlag fra utbygger hva gjelder avgrensning av planområdet, 
samt beskrivelse av planlagte inngrep. På basis av disse avgrensningene er det foretatt 
feltundersøkelser over og under vann, laboratorieundersøkelser/analyser av innhentet 
materiale og undersøkelser av arkiv og historisk materiale for avklaring av situasjon og 
historikk i det planlagte småbåthavnområdet.  
 
Undersøkelsene omfatter følgende: 
 
 Undersøkelse og dokumentasjon av sjøbunnen under planlagt båthavnområde med 

undervannskamera for dokumentasjon av substratsituasjon, bunntopografi, 
bentosalger, bentosfauna  
  

 Undersøkelse og dokumentasjon av strandsone og gruntvannsområde for vurdering 
av naturtilstand og beskrivelse av fastsittende alger.   
  

 Opphenting av sedimentprøver med bunngrabb (bunngrabb type Ekman ble benyttet) 
for undersøkelse av materialtype, anoksiske forhold/H2S, tørrstoffinnhold 
 

 Sedimentprøvene (jf over) undersøkt mikroskopisk for fauna og deretter siktet for 
uthenting av skallbærende makrofauna 
 

 Blandprøve fra 3 grabbhogg fra sjøbunn analysert for tungmetaller og miljøgifter.  
 

 Sjøkart og tidevannsdata vurdert for vurdering av vannutskiftning.  
 

 Søk i grunnforurensningsdatabasen etter forurensningshistorikk, jf kap 2.3.     
 

 Søk i historiske kilder for etter aktivitet med forurensningspotensiale, jf kap 2.3.  
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4. Resultater 
 
På kartet under er stasjonene for undervannsundersøkelser angitt som GPS tag’s I tillegg til 
prøvepunktene – som er plassert innenfor så vel som utenfor planområdet for helhetlig 
beskrivelse av naturtilstand og situasjon i det aktuelle sjøområdet – så er gruntvannsområdet 
og strandsonen/littoralsonen undersøkt separat, men ikke påført som separate gps tags.  
 
Undersøkt avsnitt av littoralsone omfatter strekningen fra eksisterende nordlig 
flytebrygge/bølgebryter og nord til GPS punkt PR10.  
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4.1  Substratsituasjon 
 
Littoralsone og skråning 
 
Kystsonen langs planområdet er markert meget bratt, og omfatter to kategorier; bratt 
grovsteinsfylling i rasvinkel, og bratt fjellskråning. Ingen steder i planområdet er det 
løsmassestrand i noen utstrekning.    
 
Langs strekningen fra eksisterende båthavn og nord til Vaglebrygga er det eldre og i 
hovedsak defekte monteringsarrangementer for tidligere brygge eller gangarrangement. 
Disse er boltet til berg men uten formål i dag (kan skimtes på foto under). Det er ikke 
atkomstmulighet/gang-muligheter langs sjøen på denne strekningen.  
 
Grovsteinsfyllingen utgjør størstedelen av berørt strandsone fra Vaglebrygga og til 
eksisterende båthavn. Steinmassene fremstår dels å være uttippet grov sprengstein fra 
veianlegget, men ut fra fasong, ser det ut til også å være en del stein fra naturlig grov ur. 
Den grove ura gir naturlig gode festemuligheter for bentosalger (primært tang og tare), og 
gode skjulesteder for fisk og krepsdyr. Dette forholdet endres imidlertid om vegetasjons-
bildet skades, jf kapittel 4.2. 
 
Glatt berg er meget bratt, omfatter dårligere festemuligheter og mindre bølgedemping 
enn steinfyllingen. Ubetydelig innslag av annet materiale. Bildet under er fra sør i 
planområdet, hvor berg dominerer. Blæretang og grisetang i blanding dominerer.    
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Sjøbunn i planområdet. 
 

Utenfor grovsteinskråningen utgjøres bunnen i planområdet av sedimentslette med bare 
ubetydelige innslag av strukturer. Bildene under er fra ca 15m dyp i ytre del (GPS PR1 og 
PR2), bemerk mye grave/slepespor fra dyreliv, rørledning (ukjent formål) nederst   
 

 

 
 



 
 

14 

4.2  Bentosalger/fastsittende alger 
 
Algefloraen langs strandsonen er velutviklet i øvre del om enn med få arter. Littoralsonen 
på utsatte sjøområder er en krevende plassering med mye bølgebevegelser og lite 
variasjon i substrat og festemuligheter. I nordre del av planområdet domineres 
littoralsonen av blæretang (Fucus vesiculosus) med innslag av tarmgrønske 
(Entromorpha/Ulva intestinalis.) i øvre belte. Innslag av sagtang (Fucus serratus) litt 
nedenfor littoralsonen. På dypere (>2m) vann kommer lodden martaum (Halosiphon 
tomentosus) inn som dominerende. Enkelte innslag av japansk drivtang (Sargassum 
muticum) opptrer også i littoralsonen. Lenger sør i planområdet veksler blæretang med 
grisetang (Ascophyllum nodosum) og blæretang og grisetang opptrer i blandet bestand. 
Her lenger sør kommer også glatt martaum (Chorda filum) inn. Ingen av tareartene ble 
observert på avsnittet (jf neste avsnitt). Det ble funnet løse blad av ålegras (Zostera 
marina), men ingen fastsittende planter. Dette materialet er derfor sannsynligvis løsrevet 
materiale fra mer beskyttede områder inne i bukta.  
 
I de dypere områdene domineres substratet av trådformede alger, til heldekkende 
forekomst som er meget uheldig for det biologiske mangfoldet i forhold til en alternativ 
situasjon med tareskog/makroalger vekslende med åpne bergflater som i en biotop i god 
tilstand. Foto under og på neste side beskrivelse dagens uheldige tilstand.   
 
Bildet under er fra ca ½ m dyp og nedover. Grisetang med epifyttiske trådalger nærmest, 
lodden martaum skimtes lenger ute. Bemerk ”lodden” trådalgebunn.   
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Forurensning og/eller endrede fysiske forhold (lysforhold og temperatur) kan skade 
taresamfunnet eller på annen måte skape grobunn for trådalger. Dette har forekommet i 
stor skala langs norskekysten de siste tiårene, til dels sammenfallende med utdøing av 
sukkertare. Årsakene til at trådalgene har overtatt mange kystområder er ikke avklart, 
men forhold knytte til overgjødsling/forurensning, økt vanntemperatur og 
partikkelforurensning er på listen over mistenkte. Trådalgene kan også aktivt presse ut 
tang eller tare ved å vokse på dem i den grad at de mister lystilgang og dør. Resultatet av 
endring av sjøbunn fra tareskog og til trådalgesamfunn er at skjulested for fisk, 
vokseplasser for epifyttisk dyreliv og en rekke forutsetninger for rik fauna blir borte og 
erstattes av et loddent teppe av trådformede alger av en rekke arter som dekker bunn og 
også organismer som vokser og lever der. Sedimentdannelse og reduserte oksygen-
forhold på bunnen som følge av økt nedbrytning er andre farepotensialer ved trådalgene.   
I planområdet holdes tidevannssonen og bølgevaskesonen fri for trådalger, mens 
sjøbunnen på mer enn ca 1/2m dyp domineres av loddent teppe av trådalger. I en god 
situasjon ville man her – ut fra eksposisjon og nærhet til åpne sjøområder – kunne ventet 
en bestand av fingertare og sukkertare, men i dagens situasjon ser det ut til at det bare er 
martaumen som klarer å vokse når trådalgene for øvrig dominerer bunnen.  
 
Bildet under er fra delen av strandlinjen som består av grov stein/blokk, jf kap. 2.1, og 
viser sjøbunnen fra ca 1,5m og ned mot 5-6m dyp. Konturene av de store steinblokkene 
er synlig, men alle overflater er dekket av et filtaktig teppe av trådalger. I de øverste 
vannlagene er fremdeles deler av tang synlig og levende, helt til høyre i bildet.     
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4.3  Makrofauna i bunnområdene  
 
Planområdet har markert todelt topografi, hvor en bratt skråning mot land i øst tar seg av det 
alt vesentlige av høydeskiftet fra overflate og ned til flat bunn på +/- 15m dyp, deretter 
utgjøres planområdet i hovedsak av en sedimentslette med begrensede variasjoner i 
topografi. I våre farvann, med høy tetthet av alger og stedvis betydelig partikkelbelastning, 
ikke minst som her i utløpsområdet til en ikke ubetydelig elv, så er gjenværende dagslys på 
>15 meter dyp så lite at grunnlaget for fastsittende alger er begrenset. Ytterligere 
begrensninger fremkommer av mangel på steder å feste seg (hardbunn). Ut fra dette er det i 
all hovedsak faunaen som kan bidra til å belyse naturtilstanden på sjøbunnen.  
 
I det følgende gjennomgås noen observasjoner fra opptak med fjernstyrt undervannskamera 
fra gps stasjonene (jf kart innledningsvis i kapittel 4). Opptakene er fra +/- 20m dyp, og her er 
det – grunnet generelt dårlige lysforhold som følge av vanndyp + effekten av sediment/-
plankton i å spre lyset - ikke makroalger selv hvor det finnes vokseplasser/hardbunn.    
 
Bildet under viser typisk sedimentslette med hvite skallrester fra muslinger og snegler, 
slepespor fra dravende/krypende bentosfauna og to sandkjegler fra sannsynligvis 
polychaeter (flerebørstemark).  
 
Generelt signaliserer spor av dyreliv på dette bildet en rimelig variert bunnfauna men på en 
sedimentslette hvor mangel på skjulesteder setter store begrensninger på hvem som kan 
overleve her.   
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Bildet under er av piggkorstroll (Marthasterias glacialis) fra stasjon PR2. Dette er den største 
sjøstjernen i norske farvann, og vanlig på litt dypere vann.  
 

 
 
Bildet under fra stasjon PR3. Bemerk gravet hull til venstre, som likner på hull er etter 
sjøkreps (Nephrops norvegicus). Denne trives på sedimentsetter på dypere vann (20m og 
dypere) og graver ganger i bløt bunn.  
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Bildet under er fra stasjon PR4. En plastflaske (tilsynelatende 1,5l brusflaske med korken i) 
ligger på bunnen og utgjør en fristende struktur i en ellers ensartet sedimentørken. Den røde 
flaten nede til høyre på flasken er kalkalger, på toppen en stor snegl (ubestemt). 
 

 
  
På bildet under, også fra stasjon PR4 sees et vanlig korstroll samt to eremittkreps, en stor til 
høyre og en mindre til venstre i bildet. Eremittkrepsene tilsier gode oksygenforhold på 
bunnen. Bemerk også mye spor etter dyreliv på sedimentsletten. 
 



 
 

19 

 Bildet under er fra stasjon PR6 og viser en del sunket/kastet forankringsutstyr, antakelig 
grove stålwirer. Disse utgjør kjærkomne hardbunnselementer på sedimentsletten, og her ville 
det også vokst alger dersom lysnivå og forhold tilsa det, men på dette dypet og i så uklart 
vann er algene fraværende. Korstroll og annet dyreliv trives derimot godt, jf krypespor.  
 

 
 
 
Bildet under er fra stasjon PR7 og viser et korstroll på jobb; gravende i mudderet, 
formodentlig etter musling, som er viktig føde for korstroll hvor dette er tilgjengelig.  
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4.4  Sedimentprøver - generelt 
 
Ved hjelp av bunngrabb ble det gjort om lag 10 grabbhugg på 15-20m vanndyp og i 
tilknytning til stasjonene + tilleggsprøver. Tre av prøvene ble benyttet for uttak av materiale til 
blandprøve for analyse på metaller og miljøgifter. De øvrige prøvene ble tatt med til lab for 
undersøkelse mikroskopisk, for tørrstoffbestemmelse og for uttak av rester fra skallbærende 
fauna.  
 
Bildet under viser prøvetakingsutstyret; Ekmann bunngrabb, samt – i hvit plastbakke - 
opphentet materiale fra ét grabbhugg. Volumet viser at mudderet er ganske bløtt, slik at de 
fjærbelastede kjevene på grabben får med seg materiale ned til ca 10cm dyp. Dette er viktig i 
forhold til screening for fauna.  
 

 
 
For det alt vesentlige av bunnundersøkelsene fikk grabben med mye materiale på første 
hugget. Unntaket er ved stasjon PR1. Her er åpenbart strømsituasjon slik at det periodevis er 
vannbevegelser helt til bunn, og man traff da område uten avlagret sediment, men med fast 
grusbunn (?). Ut over dette enkeltområdet var bunnen på alle stasjonene sedimentdominerte 
til samme mektighet, dvs at grabben har sunket litt ned i sediment før kjevene ble steng, og 
derved med materialuttak lik som vist på bildet over.  
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Bildet under er fra stasjon PR9 og viser et irregulært sjøpinnsvin/sjømus (muligens 
Echinocardium cordatum). Disse lever gjerne nedgravet i mudderet og livnærer seg av 
organisk materiale i mudderet. På lik linje med andre dyrearter som gjenfinnes nedgravet i 
mudderet, er dette et tegn på at bunnsedimentene er rimelig friske og ikke overbelastede, 
slik at oksygenforhold er gode også et stykke ned i sedimentene. Redusert oksygennivå og 
etter hvert anoksiske tilstander er gjerne signal på vannforekomst allerede overbelastet.  
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4.5 Sedimentprøver – sammensetning – tørrstoff – fauna 
 
 
Grabbprøver fra de respektive stasjonene ble innledningsvis kontrollert for forekomst av H2S 
(oksygensvinn) deretter pakket ned og tatt til lab. Her ble generell farge og fremtreden 
bestemt, en mindre del tatt ut til tørrstoffanalyse, resten undersøkt for faunarester av 
skallbærende fauna.  
 

Prøve ID Innslag H2S Fremtreden Våtvekt Tørrstoff % 

PR1 0 Brungrått mudder men en del skallrester  24 31% 

PR2 0 ”  - ” 26 39,5% 

PR3 0 ”  - ” 20 32% 

PR4 0 ”  - ” 28 37,5% 

PR5 0 ”  - ” 30 28% 

PR6 0 ”  - ” 32 26% 

PR8 0 Relativt fast, grålig 26 52% 

PR9 0 Mer brunlig mudder, levende sjømus 32 22% 

 
Sedimentundersøkelsene er interessante da de beskriver en sedimentsituasjon med høyt 
tørrstoffinnhold, noe som indikerer at tilført organisk materiale i noen grad rekker å brytes 
ned før nytt materiale pålagres. På bunnområder i dårlig utvikling øker gjerne 
pålagringstakten samtidig som oksygennivå går ned. Situasjonen i planområdet indikerer 
bedre tilstand og betydelig innslag og pålagring av faststoff, mye sannsynligvis uorganisk 
materiale fra elv. Dette er særlig synlig i materiale fra stasjon PR8, som antakelig inneholder 
mye silt/faststoff ført ut med elva, og tilsvarende lavt ved PR9 fra inntil land hvor tilførsel fra 
elva er liten men hvor derimot høy planteproduksjon i littoralsonen samt tilrenning 
(overflatevann) fra land gir grunnlag for høyt innhold av plantemateriale og derved høyt 
vanninnholdi forhold til prøvene fra åpen sjø, hvor kun sedimentdryss fra sjø bidrar.  
 
 
Sedimentundersøkelser  for fauna 
 
Sedimentprøvene ble forsøksvis undersøkt mikroskopisk, men partikkelstørrelse gjorde dette 
vanskelig (mulige objekter ikke identifiserbare pga dekkende lag av særs fine partikler, 
sannsynligvis innslag av silt fra elv).  
 
Materialet ble derfor siktet og skallbærende arter, skall og skallrester tatt ut. Dette viste – for 
samtlige stasjoner – omfattende innslag av juvenile muslinger og snegler jevnt fordelt, et 
kvalitetstegn som tilsier at sedimentene benyttes som oppvekstområde for bløtdyr. På 
etterfølgende side er for orientering vist materialmengde og sammensetning fra sikting av 
den enkelte prøve. Legg merke til den omfangsrike prøve nr 7. Denne skiller seg markert ut 
fra de øvrige ved å i hovedsak bestå av skjellrester men ikke knust ned til skjell, derimot som 
relativt store fragmenter. De øvrige prøvene har i langt større grad komplette skjell/hus fra 
nylig levende individer og spredt i sedimentene slik at de ikke har vært ødelagte. På bildet 
kan en karakterarte identifiseres; den spisse sandaktige huset av flerebørstemarken 
Pectinaria.   
   
 
 
  



 
 

23 

 
  



 
 

24 

Sediment-faunaprøvene 
 
Disse er gjennomgått og dominerende hhv enkelt identifiserbare arter og grupper er anført 
med litt vurdering om mengde. Bemerk – mange av identifikasjonene er basert på mindre 
mengder og ukomplette skall og/eller av juvenile, ikke ferdig utviklede skall og identifikasjon 
er derfor retningsgivende ut fra rimelighet og ikke absolutt. 
 
Prøve 1. Rimelig stort materiale. Juv (juv = juvenilt = ungt individ) lommeknivskjell Phaxas 
pallucidus. Tårnsneg, ad. (ad = adult = voksen) 23mm Turritella communis, mange vanlig 
sandskjell Mya arenaria, et skall av liten hjertemusling, Parvicardium exiguum, stort antall 
hus av polychaeten (mangebørstemark) Pectinaria koreni, enkelte skall av nøtteskjell, 
Nucula nitidosa, mange småmuslingeskall, mulig Thyasira flexuosa. Mange av skallene har 
spor etter predasjon fra boresnegl, Polinices sp.  
 
Prøve 2. Større materiale enn prøve 1.   mange vanlig sandskjell Mya arenaria, et skall av 
liten hjertemusling, Parvicardium exiguum, stort antall hus av polychaeten 
(mangebørstemark) Pectinaria koreni, flere skall av nøtteskjell, Nucula nitidosa, Noe 
småmuslingeskall, mulig Thyasira flexuosa, ett skall av sanns. tagget hjertemusling 
Acanthocardia echinata. Skall av liten sandmusling, Spisula solida. Skallrester av 
kråkeboller. Skall av krokskjell, sanns Thyasira flexuosa. Mange av skallene har spor etter 
predasjon fra boresnegl, Polinices sp.  
 
Prøve 3. Lite materiale, bare 1/3 av prøve 2. To tårnsnegl, Turitella communis, >10st 
Pectinaria hus, 1 lommeknivskjell Phaxas palludius, enkelte skallrester fra nøtteskjell, Nucula 
nitidosa, 1 strandsnegl Littorina littorea, 1 liten sandmusling, Spisula solida, noen 
sandmuslinger sanns Thyasira flexuosa, flere skall med hull etter predasjon av boresnegl 
Polinices sp.   
 
Prøve 4. Volumrik prøve. Mange hele hus av Pectinaria, noen vanlig sandskjell, Mya 
arenaria, noen få nøtteskjell, Nucula nitidosa, mange småmuslinger ant. Thyasira flexuosa, 
noen ex av liten sandmusling, Spisula solida, deler av skall fra tårnsnegl, hjertemusling, og 
kråkebolle. Noen skall med spor etter predasjon av boresnegl Polinices sp.  
 
Prøve 5. Mindre prøve. Innslag av plantemateriale fra land (elvestrøm Lundeelva?). 
Betydelige mengder Pectinaria, noen få vanlig sandskjell, Mya arenaria, 1 lommeknivskjell 
Phaxas pollusidus, flere skallrester av nøtteskjell, Nucula nitidora, noen småmuslinger, ant. 
Thyasira flexuosa. Rester etter tårnsnegl og kråkebolle. Noen få skall med hull etter 
predasjon av borensegl, Polinices sp.     
 
Prøve 6. Rel. liten prøve. Noen hus fra Pectinaria, et skall av liten sandmusling, Spisula 
solida, noen skall av småmuslinger mulig. Thyasira flexuosa, noen vanlig sandskjell Mya 
arenaria, del av skall av nettsnegl, Hinia reticulata. 3 skall har hull etter predasjon av 
boresnegl Polinices sp.  
 
Prøve 7. Materialrik prøve, men først og fremst knuste og vanskelig identifiserbare skallrester 
fra adulte dyr. Allikevel gjenkjennes liten sandmusling Spisula solida, et hus av Pectinaria, to 
hus av tårnsnegl, Turitella communis, et skall av Tridonta (Astarte), rutet tårnsnegl, Bittium 
reticulatum og hjertemuslig Cardium sp.    
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Prøve 8. Lite materiale, men som en av få med hele individer av adulte snegl. En del hus av 
Pectinaria, to pelikanfotsnegler Aporrhais pespelicani, noen småmuslinger Thyasira flexuosa, 
noen få vanlig sandskjell Mya arenaria. I tillegg enkelte svært unge og ikke-identifiserbare 
skall av snegler. Videre 1 liten sandmusling Spisula solida, 1 juv. butt strandsnegl Littorina 
abtusata, og en juvenil snegl som sannsynligvis er en båndtangsnegl, Rissoa sp. Et skall har 
hull etter predasjon av boresnegl Polinices sp.   
 
 
Vurdering – fauna i sediment: Prøvene er mangeartede, men viser til sammen at 
sedimentbunnen omfatter variert dyreliv med forventede arter, mange både som juvenile og 
adulte. Også flere arter som ikke kan unnvike innslag av dårlig vannkjemi og som sådan 
signaliserer at sedimentene må være alminnelig/permanent av god kvalitet. 
Flerebørsteorrnen Pectinaria ser ut til å være karakterart for området. Denne lever nedgravet 
i mudderet med bare en liten bit over bunnen og lever av partikler og mikroorganismer over 
bunnen, i et ikke-stengbart hus laget av sammenlimte sandkorn og åpent i begge ender. Den 
vil derfor ikke kunne overleve i sedimentbunn med innslag av oksygensvinn eller forhøyede 
giftnivåer. Sammen med funn av levende irregulært sjøpinnsvin i sedimentene og faunaspor 
på sedimentene gjør sedimentprøvene – deres likhet på arter og grupper – at man må legge 
til grunn at sjøbunnen er i rimelig god tilstand faunistisk sett, men naturlig fattig på mange 
grupper grunnet mangel på strukturer og hardbunnselementer på bunnen.      
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4.6 Sedimentprøver - metaller og miljøgifter 
 
En blandprøve tatt ut fra tre grabbhugg i planområdet ble sent til Vannlaboratoriet as og ALS 
for analyse på viktige metaller, tungmetaller og miljøgifter. Analysebladet er gjengitt på neste 
side. Tolkingen gjøres i det følgende.  
 
Ut fra at planlagte tiltak omfatter forankring av småbåthavn-brygger, og ikke mudring eller 
dumping, så er primærfokus å klarlegge om materialet på bunnen er av en slik art at det kan 
ansees som forurenset. Innslagspunktet på vurdering av om sediment er forurenset eller ikke 
fremkommer av forurensningsforskriftens kapittel 2 hvor § 2.3 fastsetter at normverdier utgjør 
grensen mellom forurenset og ikke forurenset sediment/grunn. I vedlegg 1 til forurensnings-
forskriftens kapittel 2 fremkommer normverdiene, fastsatt som mg stoff pr kg tørrstoff i 
prøvematerialet. Man kan finne det komplette grunnlaget på Lovdata.no på følgende link: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1-2#KAPITTEL_1-2  
 
I det følgende presenteres resultater av inntolking av analyse vs. normverdiene som angitt i 
forurensningsforskriften.   
 
For alle metallene med unntak av arsen, er normverdiene overholdt. For arsen er 
normverdien 8 mg/kg mens prøven inneholdt 9,03 mg/kg. En lite foruroligende overskridelse. 
Årsaken til denne overskridelsen, kan være tilførsel/avlagring av impregneringsmateriale; 
både treverk og sannsynligvis redskaper til bruk i sjø ble impregnert med kobber og arsen-
forbindelser for å hindre nedbrytning av sopp og mikroorganismer. Det kan være nyttig å 
merke seg at måleverdien er så lav – 9,03 mg/kg TS at det i bakgrunnsdokumentet 
”Risikovurdering av forurenset sediment” (TA-2231/2007) vil komme inn under hva som der 
defineres som ”bakgrunnsverdi” og hvor grensen er 20 mg/kg/TS.  
 
For de organiske miljøgiftene PCB, PAH og Benso(a)pyren er verdiene alle under grensen 
for normverdi, og materialet vurderes som ikke-forurenset.  
 
For tinnorganiske forbindelser, her TBT (TriButylTinn), er derimot grensen for normverdi 
overskredet, med 37,5 µg/kg TS mot normverdien på 15 µg/kg TS. Konsentrasjonen av TBT i 
prøven overstiger grenseverdien for forvaltningsmessig øvre grense for klasse III (20 µg/kg 
TS ) som er grensen for (akutt) kronisk toksisk ihht TA-2231/2007 om risikovurdering av 
forurenset sediment.      
 
Årsaken til det høye TBT nivået er høyst sannsynlig tilgrensende småbåthavn: Tributyltinn er 
ytterst giftig/skadelig for marint dyreliv, og ble derfor i mange år benyttet som antigromiddel 
og aktiv komponent i bunnstoff til båter for å hindre skjell og krepsdyr (rur) og annet å gro på 
båtskrogene. Materialet er tungt nedbrytbart og gjenfinnes derfor gjerne i sedimentene i 
tilknytning til småbåthavner, opplagsplasser for båter og båtbyggerier/båtreparasjons-
områder. Planområdet ligger tett inntil en eksisterende småbåthavn, og selv om denne ble 
anlagt om trent da TBT ble forbudt på 1990, så vil både eksisterende TBT på tidligere 
behandlede båter, og bruk av resten av allerede anskaffet TBT holdig bunnstoff ha medført 
at båthavn og tilgrensende sjøområde ble belastet TBT fra bunnstoff i mange år før utfasing 
av dette materialet gav effekt i vesentlig reduserte TBT nivåer. Ut fra at det ikke er andre 
rimelige forklaringer til observert TBT nivå i bunnområdene på Vaglen, så er det overveiende 
sannsynlig at materialet som gjenfinnes i sedimentprøven fra planområdet for Vaglen 
båthavn stammer fra partikler og materiale tilført via vannstrøm og bevegelser fra 
eksisterende båthavn og innover i fjorden og derved til planområdet.     
 
   
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1-2#KAPITTEL_1-2
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Under: Analysebevis fra Vannlaboratoriet as fra blandprøve fra planområdet Vaglen havn.  
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5. Forurensning – fare for spredning  
 
Undersøkelser av forurensning i forbindelse med etablering av Vaglen småbåthavn er 
vurdert i forhold til Miljødirektoratets veileder M-409 (2015) Risikovurdering av forurenset 
sediment.  
 
Dette er en miljømessig konservativ måte å behandle dette spørsmålet på, da det ikke 
planlegges utført mudre og/eller dumpetiltak i forbindelse med etablering av Vaglen 
småbåthavn, men siden en småbåthavn har potensiale til å skape vannbevegelser via 
propellstrømmer som kan påvirke/resuspendere forurenset sediment, er det riktig å foreta en 
grunnleggende vurdering allikevel.  
 
Veileder for risikovurdering av forurenset sediment beskriver en rekkefølgeanalyse med 
fortløpende to utfall i hvert trinn; innsjekking av arealer som forurensede og da videre 
analyse/vurdering i neste trinn, eller utsjekking av areal som akseptabelt lite forurenset og 
avsluttet risikovurdering. Matrisen som beskriver risikovurderingen (fra M-409) er vist under. 
 
 

 

 
 
For Vaglen småbåthavn er det to forurensningskomponenter som er over normverdien i 
forhold til forurensningsforskriften, jf. Gjennomgang i kapittel 4.6. Av disse er Arsen 
ubetydelig overskredet i forurensningsforskriftens normverdier (9,2 mg/kg TS mot normverdi 
8 mg/kg TS). Grenseverdiene for klasse 1 (grunnlaget for utsjekking av sediment som 
akseptabelt lite forurenset) i veileder for risikovurdering er imidlertid 18 mg/kg, jf tabell fra M-
409 på neste side. Ut fra dette ansees arsen sjekket ut fra stofflisten for sediment fra Vaglen. 
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Hva gjelder TBT er imidlertid bildet annerledes;verdiene i sediment fra planområdet for 
småbåthavn ved Vaglen er 37,5 µg/kg og derved over grenseverdi for utsjekking trinn 1 som 
er 35 µg/kg, jf tabell under. Ut fra dette sjekkes TBT som risiko ut ved bruk av risikomatrisen. 
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Vurdering av risiko for forurensning ved spredning av TBT forurenset sediment fra område 
for Vaglen båthavn i Torvefjorden.   
 

1. INNLEDENDE:  I gjeldende tilfelle - tilgjengelighet av forurensningen: Slik 
Terrateknikk vurderer det, vil TBT være knyttet til partikler fra bunnstoff o.a. som ved 
vannstrøm, propellstrøm eller båtenes bevegelse i og rundt eksisterende småbåthavn 
ved Niglus har blitt avsatt på sjøområdet innenfor småbåtanlegget. Det er 
overveiende sannsynlig at konsentrasjonene av TBT vil være høyere direkte under 
eksisterende småbåthavnanlegg i forhold til hva som ble avdekket i planområdet, og 
at TBT også vil være forekommende i gradvis avtakende konsentrasjon bort fra 
småbåthavnanlegget også på andre arealer enn akkurat hva som omfattes av 
planlagt anlegg for småbåthavn ved Vaglen 
  

2. KONSEKVENS: I gjeldende tilfelle - risiko ved spredning: Som beskrevet i punkt 1, og 
ut fra etter hvert svært mange studier av TBT forurensning fra småbåthavner, så er 
det overveiende sannsynlig at området under og rundt eksisterende småbåthavn ved 
Niglus er TBT forurenset, og hvor spredning av TBT materiale fra sediment i 
planområdet for Vaglen småbåthavn bare vil utgjøre internforflytning av forurenset 
sediment innefor et område med forurenset sediment. Ut fra at spredning av TBT 
forurenset sediment som følge av båttrafikk vil være av variabel retning (sediment 
kan spres i alle retninger), og derved like gjerne kan spres i retning av eksisterende 
småbåthavn – og derved mot område med høyere TBT konsentrasjon i sedimentene 
– enn i retning område med mindre TBT i sedimentene, så kan legges til grunn at 
netto virkning på konsentrasjon av TBT i tilgrensende miljø vil være liten.  
 

3. RISIKO FOR SPREDNING: Som beskrevet i kapittel 2 og 4, så er planområdet i sjø 
bestående av to arealtyper; en smal sone av bratt berg hhv grov stein i rasvinkel som 
utgjør overgangen fra land til relativt dypt vann i østgrensen av planområdet, og 
øvrige del av planområdet bestående av sedimentsletter på ikke ubetydelig dyp av 15 
– 20m. Småbåthavnen vil betjene lystbåter som normalt har propell ned til maksimalt 
2m vanndyp. Propelldiameteren vil normalt være +/-30 cm, tilnærmet aldri over 40cm 
diameter på disse fartøyene. I en alminnelig driftssituasjon er det ingen muligheter for 
at en horisontalmontert propell på en lystbåt i bevegelse kan sette opp 
vannbevegelser med virkning på de vanndyp som dominerer i planområdet for 
Vaglen båthavn, og heller ikke om vannområdet hadde vært halvparten så dypt; 
studie av virkning av 10 forskjellige småbåttyper med opp til 235 hk motorkraft på 
resuspensjon i grunne estuarie og kanaler (0,3 – 1,8m vanndyp) i Chesapeake bay 
området i Maryland, USA klarte ikke å avdekke økt turbiditet som følge av 
propellstrøm. Med stor sannsynlighet vil ikke propellstrøm fra småbåttrafikk medføre 
fare for spredning av bunnsedimentene i planområdet for Vaglen småbåthavn. 
  

4. ANNEN RISIKO: Det er ikke kjent at det skal foretas utfylling i planområdet for Vaglen 
småbåthavn på hva som er sedimentsletten. Det reduserer nødvendige inngrep til 
moringer for flytebryggene. Utlegging av slike moringer av størrelse som aktuelt her, 
skjer ved kontrollert senking og plassering av moringene ihht. plan. Slike tiltak vil ikke 
gi opphav til spredning av sediment annet enn ytterst lokalt når og hvor moringen 
møter sedimentoverflaten og under nedsenking/bortpressing av sediment. Ut fra den 
generelle sedimentsituasjonen og forventet forekomst av TBT i sedimentet. Jf pkt. 1 
og 2, over, vil spredningsvirkningen av slik nedsenking av moringer ikke medføre 
endret forurensningssituasjon på bunn.     
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6.  Konklusjoner og avsluttende vurderinger 
 
De gjennomførte undersøkelsene av planområde for Vaglen småbåthavn beskriver et 
sjøområde med god utskiftning av vann og derav gode oksygenforhold og bunnfauna på 
hoveddel av området, men med uheldig tilstand i den begrensede hardbunnssonen som 
utgjør skråning fra sedimentslette og mot fastland i øst. Sistnevnte som følge av at 
hardbunnen er overtatt av trådalger – og derved mangler de økosystemviktige tang- og 
tarebeltene annet enn helt øverst i littoralsonen hvor bølger og tidevann forhindrer dominans 
av trådalger. Øvrige del av planområdet ligger for dypt og er så fattige på 
hardbunnselementer at bentosalger ikke forekommer.  
 
Forurensningssituasjonen er som ventet, og avspeiler at bunnsedimentene plages av 
naboskap med gammel småbåthavn, og derved tidligere tiders belastning med TBT, men at 
bunnsedimentene for øvrig er i rimelig god stand, friske, oksygenholdige og uten andre 
miljøgifter i noterbare konsentrasjoner.  
 
Mangel på plantesamfunn på bunnen, gjør at et generelt viktig moment mot etablering av 
småbåthavn i forhold til biologisk mangfold ikke kommer til anvendelse; det er ikke påvist 
makroalger eller ålegrassamfunn som utsettes for utskygging som følge av etablering av 
småbåthavnanlegg ved Vaglen. Virkning av småbåthavnanlegg ved Vaglen vurderes derfor å 
være knyttet til noe redusert bølgevirksomhet i området, og noe økt organisk belastning i 
form av at organisk materiale (tang, algemateriale) produsert på flyteelementene og 
forankringene på bryggen vil gi opphav til mer organisk materiale som dryss til sjøbunnen 
enn i dagens situasjon. Dette vil imidlertid være organisk materiale i svært små mengder, og 
forholdet tillegges normalt ikke vekt som moment ved etablering av småbåthavner i åpne 
sjøområder som her, men nevnes for helhetens del.  
 
Fundamentene/moringene og kjettingene for forankring av flytebryggene vil utgjøre ønskede 
hardbunnselementer i en ellers enhetlig sedimentslette, og vil lokalt gi opphav til bedrede 
forhold for fauna og dyptolerante alger/kalkalger, men også i så begrenset grad at vekt ikke 
skal tillegges.       
     
Ut fra helhetlige vurderinger er det ikke grunnlag for å mene at Vaglen småbåthavn vil 
redusere påvirket vannområdes verdi for marin flora og fauna.  
 
Faren for forurensning fra småbåter vil øke på den måte at et større antall småbåter utgjør 
en større kilde til faktisk (belastning fra bunnstoff, nå hovedsakelig kobberbaserte og 
vesentlig mindre miljøskadelig enn TBT) og potensiell (fare for enkeltutslipp ved 
bensin/diesel/oljelekkasje fra småbåter) forurensning enn i dagens situasjon og hva 
eksisterende og tilgrensende småbåthavn utgjør. Mangel på egnede beregningsgrunnlag for 
å vurdere hvor mange småbåtplasser man skal akseptere i forskjellige type sjøområdene, 
gjør det imidlertid til i hovedsak et skjønnsspørsmål når bestemmende myndigheter finner 
grunnlag til å fastslå at taket for småbåthavnanlegg i det enkelte vannområdet er nådd.  
 
For gjeldende plan har Terrateknikk ikke avdekket forhold som – på bakgrunn av forventede 
virkninger på marint miljø - taler mot etablering av småbåthavn ved Vaglen.  
 
Det vil allikevel være mulig å kompensere for de forventelige små, men ikke beregnbare 
virkningene av planlagt båthavn på marint miljø. Slik kompensasjon vil – vurdert ut fra de 
marine undersøkelsene – eksempelvis bestå av å etablere hardbunnselementer av 
steingrupper forelt på sjøbunnen for å skape nye og mer verdifunne biotoper enn hva 
eksisterende ensartede sedimentsletter utgjør.   


