Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål
Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 1 Flerbruksområde: VKA 01 1557 Sevikneset, Gjemnes
Flerbruksareal i Kvernesfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Arealet er uten oppdrettsaktivitet.
Videreføring og utvidet areal: Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone NFFFA (6800). VKA.
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur.
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Fritidsbebyggelse. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

Over 60 km fra Driva (Nasjonalt laksevassdrag) og 19 km fra Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø

Ingen spesielle.
Bygning Storlandet. Ingen påvirkning.
Id 72658 – gravfelt i Sevika, mulig noe visuell skjemming
Fylkeskommunen skal kontaktes dersom inngrep vil påvirke kulturminnene.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Ingen gyteområder.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Sei, skjell og havørn er registrert.

Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel

VURDERING

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no

KONSEKVENS

Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (garn, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering
Avbøtende tiltak.

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal
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Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ingen reketrålfelter i arealet.
Blokkerer garnfelt. Avbøtende tiltak.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Lav til moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat NordØstgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet. Fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Moderat konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering

MOM-undersøkelser

Areal 2 Flerbruksområde: VKA 02 1557 Kolset, Gjemnes
Flerbruksareal i Kvernesfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Lokaliteten er uten oppdrettsaktivitet.
Videreføring og utvidet areal: Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone NFFFA (6800). VKA.
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa

Sintef (SINMOD)

Nytt formål
Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur.
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder og regulert hyttebebyggelse/småbåthavn. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

Over 60 km fra Driva (Nasjonalt laksevassdrag) og 16 km fra Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)

Ingen spesielle.
Gravfelt, bosetting-aktivitetsområde på land. Ingen påvirkning.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Ingen registrering.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Mange fugler er registrert. Nise.

VURDERING

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ingen berøring med rekefelt og fiske.
Blokkerer garnfelt. Avbøtende tiltak.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

KONSEKVENS

Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering
Avbøtende tiltak

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Ingen registrerte.

Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat NordØstgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet. Fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Lavt konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag ny arealbetegnelse
Beholder samme arealformål.
Nytt areal.

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 3 Flerbruksområde: VKA 03 1557 Grønset, Gjemnes
Flerbruksareal i Kvernesfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen. Utvidelse ut til kommunegrensen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Område for Natur, Friluftsliv, Ferdsel, Fiske og Akvakulturanlegg (NFFFA).
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone (6800). VKA,
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur (NFFFA).
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Sintef (SINMOD)

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Industri ved Ikonneset.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

Over 60 km fra Driva (Nasjonalt laksevassdrag) og 13,5 km fra Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

Ingen spesielle.
Gravminne og annet funnsted ved Grønset. Svartåa mølle. Disse berøres ikke.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde Nord og Øst i arealet.
Ingen i sjø.
Relevante registreringer. En del planter er registrert.
Høgsetleira naturreservat 2 km mot Øst.
Relevante registreringer: 3 km mot Øst. Øyekorall (glasskorall). ansvarsarter, dvs
nær trua arter/ arter av særlig stor forvaltningsinteresse.

Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering

VURDERING

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Ikornneset Friluftområde (statlig sikret). Berøres ikke.
Lite negativ påvirkning.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
Naturbase.no
Naturbase.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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Miljøstatus.no/friluftsliv

Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Arealet har et reketrålfelt i Nordlige del. Avbøtende tiltak.
Arealet ligger i garn- og linefelt. Avbøtende tiltak.
Ved Ikornneset og Østover. Ingen påvirkning.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

KONSEKVENS

Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering
Avbøtende tiltak

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat Nordgående straum.
Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt og fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Middels konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 4 Oppdrettslokalitet: VKA04 1557 Jelkremneset 31017, Gjemnes
Omsøkt oppdrettsanlegg i Kvernesfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet
(+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Endring til: Akvakulturområde til (6400) VKA og Hensynsone (190) = fortøyning
Akvakulturareal (A) = xx daa;
Fortøyningsareal = yy daa.
Tilpasse Akvakultur areal (A) med overflateareal + 50 m.
Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone fra utenfor A og ut til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

Fra Gjemnes kommune: etter søknad om dispensasjon fra 2009.

Kart fra Lerøy Midt ved dispensasjonssøknad 2901 2009

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land
Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder
Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)

VURDERING
LNF-områder. Regulerte boligfelt og fritidsbebyggelse/turistanlegg.
62 km fra Driva (Nasjonalt laksevassdrag) og 12 km fra Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.
Ingen spesielle.
2 gravfelt og bosettingsområde på land. Berøres ikke.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Skjellforekomst ved Bergsøya. Gyteområde Midt og Nord i arealet
Ingen i sjø.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no

Korallskog i Gjemnessundet. Sikkerhetssonen overlapper med akvakulturlokalitet.
Koraller like ved Gjemnessundbrua, ansvarsarter, nær trua arter, arter
Flere fugler og planter er registrert.

Naturbase.no
Naturbase.no

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe
berørt.
Sjøområdet
rundt
Bergsøya er i naturbase – friluftsområde klassifisert som
regionalt viktig,
Lite negativ påvirkning.

MOM-undersøkelser

Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner tangerer et reketrålfelt og blokkerer en liten del av det.
Blokkerer garnfelt.
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Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

KONSEKVENS

Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Ingen registrerte.

Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat Nord- og Vestgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt og fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Sjøområdet rundt Bergsøya er i naturbase – meget viktig friluftsområde.
Koraller og Sjøtrær må overvåkes.
Høyt konfliktpotensiale.
Lokaliteten bør ikke ligge så nær korallskog.
Lokaliteten ligger utenfor sikkerhetssone til koraller.
Lokalitet tas ut av planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål
Merknad
Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 15 Oppdrettslokalitet: VKA15 1557 Onsøyholmen, Gjemnes
Eksisterende oppdrettsanlegg i Gjemnessundet.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
Ingenting, det tas med og lages en KU. Meget liten lokalitet, mest for oppbevaring av villfanget fisk.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Ligger i V04 1557 Gjemnes like under Gjemnessundbrua.
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Endring til: Akvakulturområde til (6400) VKA.
Akvakulturareal (A) = xx daa;
Fortøyningsareal = yy daa.
VKA
Dette er den minste akvakulturlokaliteten i Sjøområdeplan Nordmøre.
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Sintef (SINMOD)

Fra Gjemnes kommune: Onsøyholmen

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land
Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

VURDERING
LNF-områder. Regulerte boligfelt og fritidsbebyggelse/turistanlegg.
62 km fra Driva (Nasjonalt laksevassdrag) og 12 km fra Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø

Ingen spesielle.
2 gravfelt og bosettingsområde på land. Berøres ikke av oppdrettsaktiviteten/levendefisklagringen.
Gjemnessundbrua - nyere tids kulturminne. Noe visuell skjemming.

Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gytefelt for Lyr like ved i nord, ikke til hinder.
Ingen i sjø.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fylkeskommunen skal kontaktes dersom inngrep vil påvirke kulturminnene.

Korallskog i Gjemnessundet. Sjøtrær like NordVest for lokaliteten. Dette er rødlistede arter .
Øyekorall (glasskorall) like NordØst for lokaliteten. Dette er rødlistede arter .
Av særlig stor forvaltningsinteresse. Flere fugler og planter er registrert.

Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv

Meget lite anlegg. Lite forurensing på bunn.
Lite støy.
Lyspåvirkning fra gatelykter på Gjemnessundbrua.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone lite berørt.
Sjøområdet rundt Bergsøya er i naturbase – friluftsområde klassifisert som
regionalt viktig,

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
Naturbase.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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KONSEKVENS

Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Lite negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ingen.
Fiskefelt like ved - lite hinder for det.
Ingen registrerte på lokaliteten, et Låssetttingfelt noe lengre Vest.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Kan være betydelig NordVest- og SørØstgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt og fiskefelt inntil i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Sjøområdet rundt Bergsøya er i naturbase – meget viktig friluftsområde.
Koraller og Sjøtrær må overvåkes.
Noe konfliktpotensiale, men arealet er svært lite.
Lokaliteten videreføres.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag ny arealbetegnelse
Beholder samme arealformål.
Nytt areal.

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 5 Flerbuksområde: VKA05 1557 Batnfjorden, Gjemnes
Flerbruksareal i Batnfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Område for Natur, Friluftsliv, Ferdsel, Fiske og Akvakulturanlegg (NFFFA).
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone (6800). VKA.
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur (NFFFA). xxx daa
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Sintef (SINMOD)

Kart: Opprinnelig areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land
Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder
Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold

VURDERING

DATAKILDER

LNF-områder. Ingen spesielle.
60 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag). 5 km fra
Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.
Ingen spesielle.
2 kulturminner på land: Øre Kirkested og Dønnem bygning. Berøres ikke.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde Sør for arealet. Berøres ikke.
Ingen i sjø.
Relevante registreringer: Øyekorall (glasskorall). ansvarsarter, nær trua arter/ arter
av særlig stor forvaltningsinteresse 2,2 km mot Nord.. Flere fugler og planter er registrert.
Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no
Kulturminnesøk.

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner går inn på et reketrålfelt i NordVest og blokkerer en del av det.
Blokkerer garnfelt.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.

Skrednett.no

KONSEKVENS

Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Svak varierende straum. Mindre straum ved land.
Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt og fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Middels konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag ny arealbetegnelse
Nytt arealformål.
Nytt areal.

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 6 Flerbruksområde: VKA06 1557_A Slettneset, Gjemnes
Flerbruksareal i Bergsøyfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Område for Akvakulturanlegg (A).
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone (6800). VKA
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur (NFFFA).
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Sintef (SINMOD)

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land
Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

VURDERING

DATAKILDER

LNF-områder. Ingen spesielle.
55 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag). 12 km fra
Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

KONSEKVENS

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering
Avbøtende tiltak

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Ingen spesielle.
Bosetning-aktivitetsområde i Torvikbukt. Funnsted: Torviknes. Berøres ikke.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde for uer (rødlisteart) like nord for arealet.
Ingen i sjø.
Relevante registreringer: Øyekorall (glasskorall). ansvarsarter, nær trua arter/ arter
av særlig stor forvaltningsinteresse 4,5 km mot Nord.. Flere fugler og planter er registrert.
Oter, sild og brisling er regsitrert.
Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

Naturbase.no
Naturbase.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner tangerer et reketrålfelt og blokkerer deler av det. Avbøtende tiltak.
Blokkerer garn- og linefelt. Avbøtende tiltak.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Svak Vestgående straum. Mindre straum ved land.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt like Nord for arealet. Det er fiskefelt i arealet.
Avbøtende tiltak: Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Middels konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering

Fiskeridirektoratet.no

Areal 6 Flerbruksområde: VKA06 1557_B Slettneset, Gjemnes
Flerbruksareal i Bergsøyfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.

Sintef (SINMOD)

Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag ny arealbetegnelse
Nytt arealformål.
Nytt areal.

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Område for Akvakulturanlegg (A).
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone (6800). VKA
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur (NFFFA).
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land
Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder
Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport

VURDERING

DATAKILDER

LNF-områder. Ingen spesielle.
55 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag). 12 km fra
Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.
Ingen spesielle.
Bosetning-aktivitetsområde i Torvikbukt. Funnsted: Torviknes. Berøres ikke.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde for uer (rødlisteart) like Sør for arealet.
Ingen i sjø.
Relevante registreringer: Øyekorall (glasskorall). ansvarsarter, nær trua arter/ arter
av særlig stor forvaltningsinteresse 4,5 km mot Nord.. Flere fugler og planter er registrert.
Oter, sild og brisling er regsitrert.
Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
Naturbase.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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KONSEKVENS

Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.

Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner tangerer et reketrålfelt og blokkerer deler av det. Avbøtende tiltak.
Blokkerer garn- og linefelt. Avbøtende tiltak.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Svak Vestgående straum. Mindre straum ved land.
Ingen

Skrednett.no

Avbøtende tiltak

Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt like Sør for og like Nord for arealet.
Det er fiskefelt i arealet.
Avbøtende tiltak: Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Middels konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag ny arealbetegnelse
Nytt arealformål.
Nytt areal.

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal 7 Flerbruksområde: VKA07 1557 Silstadholmen, Gjemnes
Flerbruksareal i Bergsøyfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Område for Akvakulturanlegg (A).
Arealet er uten akvakulturaktivitet.
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone (6800). VKA.
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur (NFFFA).
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Sintef (SINMOD)

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

52 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø

Ingen spesielle.
Bosetning-aktivitetsområde ved Kvalvågneset og gravminne innenfor Sistadholmen.
Naustsamfunn i Ranheimvika. Kan medføre visuell skjemming.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde for rødlistetarten uer like Nord for og like Øst for lokaliteten.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Flere fiskearter, oter og fugler er registrert.

VURDERING

DATAKILDER

Sjøhusmiljø i ved Ranem. Lokaliteten er trukket lengre bort fra dette.

Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no
Naturbase kart
Kulturminnesøk.

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Rekefelt i Nordre del av arealet. Avbøtende tiltak.
Det er garn- og linefelter i hele området. Avbøtende tiltak.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat til svak Vestgående straum. Mindre straum ved land.

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

KONSEKVENS

Annet
Samlet vurdering
Avbøtende tiltak

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet. Gytefelt og fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Noe konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?

Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Areal 8 A Oppdrettslokalitet: VKA08 1557 Høybuvika 12890 , Gjemnes
Oppdrettsareal i Tingvollfjorden slik det er i dag.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
1) Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet
(+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen. Utvidelse ut til kommunegrensen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Lokaliteten er aktiv, Lerøy Midt.
Endring til: Akvakulturområde til (6400) VKA og Hensynsone (190) = fortøyning
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Fortøyningsareal = yy daa

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone fra utenfor A og ut til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus

46 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus

VURDERING

DATAKILDER

Lusedata.no

KONSEKVENS

Lakserømming fra merder
Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Miljøundersøkelser/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Få rømminger.
Ingen spesielle.
Gravfelt ved Straumneset, Hoem Kvernhus: Ingen påvirkning.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Ingen gyteområde på arealet. Det er to gytefelt for rødlisteart uer: en ved Vulvika og en ved Flemma.
Lokaliteten ligger utenom disse gytefeltene.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Sei, sild og brisling, planter og fugler er registrert.
Miljøundersøkelser bunn: Veldig god (1)
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner tangerer et reketrålfelt og blokkerer e del av det.
Blokkerer garnfelt i V del av Hjellandbukta
Ingen registrerte.

Kulturminnesok.no/

Fiskeridirektoratet.no

Naturbase.no
MOM-B undersøkelser
Åkerblå.no Fiskeridirektoratet
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Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.
Anlegget betjenes med båt. Kai benyttes..

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat NordVestgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Lavt konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Lokaliteten videreføres.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering

Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Areal VKA08 B Oppdrettslokalitet: 8 1557 Høybuvika 12890 , Gjemnes
Oppdrettsareal i Tingvollfjorden slik det blir - ifølge foreliggende søknad om utvidelse.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeri-

Sintef (SINMOD)

Hva er nytt i denne KU-en?

Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

direktoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
1) Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet
(+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen. Utvidelse ut til kommunegrensen.
2) Søknad om utvidelse av lokaliteten
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Lokaliteten er aktiv, Lerøy Midt.
Endring til: Akvakulturområde til (6400) og Hensynsone (190) = fortøyning
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Fortøyningsareal = yy daa
Tilpasse VKA
Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone fra utenfor A og ut til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

46 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

VURDERING

Ingen spesielle.
Gravfelt ved Straumneset, Hoem Kvernhus: Ingen påvirkning.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Ingen gyteområde på arealet. Det er to gytefelt for rødlisteart uer: en ved Vulvika og en ved Flemma.
Lokaliteten ligger utenom disse gytefeltene.
Naturvernområde
Ingen i sjø.
Naturmangfold
Ingen relevante registreringer. Sei, sild og brisling, planter og fugler er registrert.
Det er registrert (Havforskningsinstituttet) to korallforekomster i området, en nord for Kvalholmen lykt og en i Varvika.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde

Fiskeridirektoratet.no

I publikasjonen: Risikovurdering Norsk Fiskeoppdrett 2016, Fisken og Havet Særnummer 2 2016. 192 sider

Naturbase.no
Naturbase.no
Naturbase.no

Side 117: I de seinere årene har det vært et økende fokus på hvordan utslipp av næringssalter og organiske partikler påvirker sårbare
habitater som korallrev, korallskog, svampområder, ålegressenger og kalkalgeforekomster, men på dette området har vi
en akutt kunnskapsmangel og det finnes få nasjonale eller internasjonale vitenskapelige studier om dette.
Koraller: Det finnes i dag lite kunnskap om hvordan dypvannskorallrev bygget av øyekorall Lophelia pertusa påvirkes
av langtidsutslipp fra matfiskproduksjon (Tangen & Fossen 2012). Foreløpige resultater fra et korttidseksperiment har
imidlertid vist at organiske utslipp setter betydelig ned vekstratene til Lophelia pertusa nær anleggene (<250 m) og øker
erosjonen av det døde kalkskjelettet som revet hviler på (Kutti mfl. 2015). Studier av effekter av utslipp fra akvakultur på
korallrev i tropiske og subtropiske områder bekrefter at koraller kan være sensitive overfor utslipp av organiske partikler
med negative effekter på både vekst, Som mål på overgjødsling benyttes blant annet at konsentrasjonen av planteplankton
ikke skal være mer enn 50 % over naturlig referansetilstand.
Avstand: Det er ca 3100 m fra yttersete del av merdene til korallforekomsten nord for Kva vågholmen lykt, og ca 1000 m til korallforekomsten i Varvika. Den omsøkte utvidelsen av merdene er på ca 180 m, dvs merdene utgjøe ca 515 m i total lengde, bredde ca 80 m.
Det er således 2000 m til sikkerhetssonen rundt korallforekonsten ved Kvalvåg lykt.
Helse og trivsel
Miljøundersøkelser/bunn
Miljøundersøkelser bunn: Veldig god (1)
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone

Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.

Kulturminnesok.no/

MOM-B undersøkelser
Åkerblå.no Fiskeridirektoratet
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KONSEKVENS

Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.

Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner tangerer et reketrålfelt og blokkerer e del av det.
Blokkerer garnfelt i V del av Hjellandbukta
Ingen registrerte.
Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.
Anlegget betjenes med båt. Kai benyttes..

Gjemnes kommune.

Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat NordVestgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Koraller: Nord for Kvalvågholmen lykt og i Varvika er ca 3100m og ca 1000 m unna anleggets merder. Dette er godt over avstanden på 250 m som er nevnt ovenfor.
Avbøtende tiltak: oppdretter må sette i gang et årlig overvåkingprosjekt på korallene
for å undersøke eventuelle endringer i forekomstene. Et opplegg for dette lages sammen med
eksperter som har korallkunnskaper.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Noe konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende merdareal som skissert fra oppdretter tillates.
Opplegger frem plan for årlig undersøkelse av korallene, før utvidelse settes i verk.
Areal for fortøyninger og ankere tas med i en Hensynsone H 190 + 100 m, som vist i figur.
Lokaliteten videreføres med utvidelse.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Areal 9 Oppdrettslokalitet: VKA 09 1557 Naustneset 10213, Gjemnes
Oppdrettsareal i Tingvollfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet
(+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen. Utvidelse ut til kommunegrensen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Lokaliteten er aktiv, Lerøy Midt.
Endring til: Flerbruksområde VKA og Hensynsone (190) = fortøyning
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Sintef (SINMOD)

Fortøyningsareal = yy daa

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone fra utenfor A og ut til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

44 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø

Ingen spesielle.
Id 25278 – gravminner på Flemma (Gjemnes kommune)
Fylkeskommunen skal kontaktes dersom inngrep vil påvirke kulturminnene.

Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Overflateanlegget ligger like inntil et gytefelt for uer (rødlistet). Fortøyninger krysser gytefeltet.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Sei, sild og brisling, planter og fugler er registrert.

Helse og trivsel
Miljøundersøkelser/bunn

Miljøundersøkelser bunn: God (2)

Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur

VURDERING

Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no

MOM-B undersøkelser
Åkerblå.no Fiskeridirektoratet
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Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner er utenfor reketrålfelt.
Blokkerer garnfelt.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

Gjemnes kommune.

KONSEKVENS

Tilgang til lokaliteten.

Anlegget betjenes med båt. Kai benyttes..

Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Moderat fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat NordVestgående straum.
Ingen

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Noe konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Lokaliteten videreføres.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Areal 10 Oppdrettslokalitet: VKA 10 1557 Gagnat 12891, Gjemnes
Oppdrettsareal i Tingvollfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet
(+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen. Utvidelse ut til kommunegrensen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Lokaliteten er aktiv, Lerøy Midt.
Endring til: Fleerbruksområde VKA og Hensynsone (190) = fortøyning
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Fortøyningsareal = yy daa
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.

Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Fortøyningsareal = yy daa

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone fra utenfor A og ut til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

VURDERING
LNF-områder. Ingen spesielle.

DATAKILDER

KONSEKVENS

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

40 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold

Ingen spesielle.
Ingen spesielle.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde for uer (rødlistet) i NV ved Flemma. Liten påvirkning.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Sei, sild og brisling, oter, planter og fugler er registrert.

Helse og trivsel
Miljøundersøkelser/bunn

Miljøundersøkelser bunn: Veldig god (1)

Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner går delvis inn i et reketrålfelt og blokkerer en liten del av det.
Blokkerer en liten del av et garnfelt.
Ingen registrerte.

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no

MOM-B undersøkelser
Åkerblå.no Fiskeridirektoratet
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Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.
Anlegget betjenes med båt. Kai fbenyttes..

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat NordVestgående straum.
Ingen

Skrednett.no

Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Noe konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Lokaliteten videreføres.

Lokalitet i sjø

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Areal 11 Oppdrettslokalitet: VKA 11 1557 Sjølsvik 12892, Gjemnes

Sintef (SINMOD)

Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Oppdrettsareal i Tingvollfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet
(+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen. Utvidelse ut til kommunegrensen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Akvakulturareal (A).
Lokaliteten er aktiv, Lerøy Midt.
Endring til: Flerbruksområde VKA og Hensynsone (190) = fortøyning
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Fortøyningsareal = yy daa

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone fra utenfor A og ut til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.

Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-områder. Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

37 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Miljøundersøkelser/bunn

Ingen spesielle.
Ingen spesielle.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområdefor uer (rødlistet( like Nord forlokaliteten. Ingen anker /fortøyninger ligger i gytefeltet.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer.

Forurensning/støy
Forurensning/lys

Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.

VURDERING

Miljøundersøkelser bunn: Veldig god (1)

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
MOM-B undersøkelser
Åkerblå.no Fiskeridirektoratet

KONSEKVENS

Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner går inn enden av et reketrålfelt og blokkerer en liten del av det.
Blokkerer garnfelt.
Ingen registrerte.

Hva er nytt i denne KU-en?
Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag ny arealbetegnelse
Beholder samme arealformål.
Nytt areal.

Oppdrettsformål

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.
Anlegget betjenes med båt.

Gjemnes kommune.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Lav til moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat Nordgående straum.
Ingen

Skrednett.no/NVE Atlas

Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Blokkerer deler av garnfelt.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Lavt konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Lokaliteten videreføres.

Areal i sjø.
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering

Forskrift FOR-2008-06-17-822

Areal 12 Flerbruksområde: VKA 12 1557 Kattvika, Gjemnes
Flerbrulsareal i Tingvollfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av dette arealet er tidligere formelt godkjent av
Gjemnes kommune.
Det er endringen med å markere og inkludere sannsynlig fremtidig fortøyningsareal
som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), og
Område for Natur, Friluftsliv, Ferdsel, Fiske og Akvakulturanlegg (NFFFA).
Aeralet er uten akvakulturaktivitet.
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone (6800). VKA.
Natur, Ferdsel Fiske Friluftsliv Akvakultur (NFFFA).
Utvidelse av eksisterende areal, det meste til fortøyningsareal.
Gammelt akvakulturareal (A) = xx daa
Nytt areal flerbruksformål (NFFFA) = xx daa
Oppdrettsformål: unntatt laks, ørret og regnbueørret.

Sintef (SINMOD)

Forslagsstiller

Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Opprinnelig NFFFA-areal som tas ut av planen.
Fra Gjemnes kommune: kommuneplanenes arealdel 2002-2014.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

LNF-område.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

34 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.

Ingen spesielle.
I Angvika: Bygning og bru på lan og skipsvrak i sjø. Påvirkes ikke.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde i Angvika. Liten påvirkning.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer.

VURDERING

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Liten negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og fortøyningstau vil berøre et reketrålfelt og blokkerer en del av det.
Blokkerer garnfelt.
Ingen registrerte.
Det er vei i området. Landstrøm skal benyttes, se bestemmelser.

DATAKILDER

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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Kr.sund og Normøre havn IKS.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Gjemnes kommune.

KONSEKVENS

Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Moderat fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Årlig midlet strømhastighet: Moderat Nordgående straum.
Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser. NFFFA-område i gammel plan.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Lavt konfliktpotensiale.
Utvidelse av eksisterende areal.
De nye områdene tas inn i planen.

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?

Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Areal: VKA 13 1557 Del av Hegerbergtrøa, Gjemnes
Oppdrettsareal/fortøyningsareal i Tingvollfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Tingvoll kommune.
Nytt 1: De ytterste delene av fortøyningene ligger i Gjemnes kommune. Dette har ikke
vært markert tidligere, og inkluderes nå i plankartet.
Nytt 2: Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet (+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001).
Lokaliteten er aktiv, AquaGen.
Ny sone. Hensynsone (190) = fortøyning
Nytt areal, fortøyningsareal.Og VKA.
Fortøyningsareal = yy daa
Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Forlengelse av lokaliteten: 3 1560 Hegerbergtrøa 12896 i Tingvoll.
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

Bevaring naturmiljø (560) i Tingvoll. Liten påvirkning.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

34,1 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet

Ingen spesielle.
Ingen spesielle.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde Nord for Hegerberget. Liten påvirkning.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer.

VURDERING

DATAKILDER

LNF-område i Gjemnes. Ingen påvirkning.

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone ikke berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Ingen negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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KONSEKVENS

Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?

Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registreringer.
Ankere og liner krysser et reketrålfelt og blokkerer en del av det.
Blokkerer garnfelt.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Anlegget betjenes med båt. Ingen kai eller flytebrygge.

Moderat fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Moderat NordNordVestgående straum.
Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for nabokommunen/arbeidsplasser.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Lavt konfliktpotensiale.
De nye områdene tas inn i planen.
Lokaliteten videreføres.

Areal: VKA 14 Del av Honnhammarvika, Gjemnes
Oppdrettsareal/fortøyningsareal i Tingvollfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Tingvoll kommune.
Nytt 1: De ytterste delene av fortøyningene ligger i Gjemnes kommune. Dette har ikke
vært markert tidligere, og inkluderes nå i plankartet.
Nytt 2: Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet (+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001).
Lokaliteten er aktiv, AquaGen.
Ny sone. Hensynsone (190) = fortøyning
Nytt areal, fortøyningsareal.
Fortøyningsareal = yy daa. Og VKA.
Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Forlengelse av lokaliteten: 2 1560 Honnhammarvika 12897 i Tingvoll.
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

Kart: Opprinnelig Akvakultur-areal som tas ut av planen.

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

Ingen spesielle.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

31,7 km sjølinje fra munningen av Driva (Nasjonalt laksevassdrag).
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø

Ingen spesielle.
Kulturminner på land: båndlegging (730) i Tingvoll. Påvirkes ikke.

Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel
Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting

I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Gyteområde Nord for Hegerberget. Liten påvirkning.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Mange fugleobservasjoner.

VURDERING

DATAKILDER

LNF-område på land.

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone ikke berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Ingen negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no
MOM-undersøkelser
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KONSEKVENS

Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Lokalitet i sjø
Arealbeskrivelse
Lokalitetens formelle plassering
Hva er nytt i denne KU-en?

Formål i dag
Aktiv/passiv mht akvakultur
Forslag
Nytt areal

Nytt formål

Forslagsstiller
Kart: Oversikt over nye arealer

Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registrering i Gjemnes.
Ankere og liner krysser et reketrålfelt og blokkerer en del av det.
Ingen i arealet.
Ingen registrerte.

Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Anlegget betjenes med båt. Ingen kai eller flytebrygge.

Moderat fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Moderat NordNordVestgående straum.
Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet, ingen vesentlige hensyn mot.
Positivt for nabokommunen/arbeidsplasser.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Lavt konfliktpotensiale.
De nye områdene tas inn i planen.
Lokaliteten videreføres.

Areal: VKA 14 Del av Krekvigbogen 28776, Gjemnes
Oppdrettsareal/fortøyningsareal i Kvernesfjorden.
Grunnlaget for opprettelsen av denne lokaliteten er tidligere formelt godkjent av Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Eide kommune.
Nytt 1: De ytterste delene av fortøyningene ligger i Gjemnes kommune. Dette har ikke
vært markert tidligere, og inkluderes nå i plankartet.
Nytt 2: Det er endringen med å markere og inkludere det eksisterende fortøyningsarealet (+ 100 meter) som er grunnlaget for denne KU/ROS-analysen.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001).
Lokaliteten er aktiv.
Ny sone. Hensynsone (190) = fortøyning
Nytt areal, fortøyningsareal. Og VKA.
Fortøyningsareal = yy daa
Tilpasse Hensynsone (190) / fortøyningssone til 100 m utenfor
ankere (tilpasses lokaliteten).
Forlengelse av lokaliteten: 5 1551 Krekvigbogen 28776 i Eide.
Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

KONSEKVENSUTREDNING
TEMA
Miljø og naturressurser
PLanformål: land

VURDERING

DATAKILDER

LNF-områdeog boliger på land.

Bestander av anadrom laksefisk
Lakselus
Lakserømming fra merder

Over 60 km fra Driva (Nasjonalt laksevassdrag) og 21 km fra Batnfjordelva.
Noe lakselus
Få rømminger.

Landskap
Kulturminner/kulturmiljø
Tilstøtende arealer
I sjø:
Strandsone og lokale vassdrag
Klima
Gyteområde
Naturvernområde
Naturmangfold
Helse og trivsel

Ingen spesielle.
Gravfelt Søvikneset. Ingen påvirkning.
I sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ingen merknader. Strandsone ikke berørt.
Liten påvirkning.
Ingen gyteområder i arealet.
Ingen i sjø.
Ingen relevante registreringer. Sei, skjell og havørn er registrert.

Lusedata.no
Fiskeridirektoratet.no
Laksefakta.no

Fiskeridirektoratet.no
Naturbase.no

KONSEKVENS

Forurensning/bunn
Forurensning/støy
Forurensning/lys
Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet
Friluftsliv, strandsone
Friluftsliv
Folkehelse
Næring og transport
Næringsliv og sysselsetting
Ferdsels- og trafikksikkerhet
Havner
Kilenøter
Fiske: aktive redskaper (reketrål)
Passive redskaper (gar, line, jukse)
Låssettingplass (for sei, sild bl.a)
Infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Tilgang til lokaliteten.
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Skredfare/grunnforhold
Vær og vind
Sjøstraum
Annet
Samlet vurdering

Konfliktpotensiale
Konklusjon - oppsummering

Lite forurensing på bunn.
Noe støy, jamfør bestemmelse.
Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer.
Strandsone noe berørt.
Friluftsliv lite berørt.
Lite negativ påvirkning.
Oppdrett gir arbeidsplasser.
Hindrer ikke ferdsel.
Ingen hindring for havner i nærheten.
Ingen registrering i Gjemnes.
Ankere og linertangerer et reketrålfelt og blokkerer en liten del av det.
Blokkerer garn- og linefelter.
Ingen registrerte.

Lav fare for jord- eller snøskred.
Moderat bølgehøyde.
Moderat NordØstgående straum.
Ingen
Egnet som oppdrettslokalitet. Fiskefelt i arealet. Avbøtende tiltak:
Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.
Lakselus fra og rømming av oppdrettslaks er et problem generelt sett.
Positivt for kommunen/arbeidsplasser.
Lavt konfliktpotensiale.
De nye områdene tas inn i planen.
Lokaliteten videreføres.

MOM-undersøkelser
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Kr.sund og Normøre havn IKS.
Merknad fra folkemøte.
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no
Fiskeridirektoratet.no

Skrednett.no
Sintef (SINMOD)

