
Lokalitet i sjø Areal:  VKA10 1505 Ytre sjøområder

Arealbeskrivelse Havområdene utenfor Kristiansund 

Lokalitetens formelle plassering Nytt flerbruksområde 

Hva er nytt i denne KU-en? Åpner for akvakultur i nye områder 

Formål i dag Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001).

Aktiv/passiv mht akvakultur Områdene er ikke i bruk i dag

Forslag Endring til: Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

 (NFFFA 6800) - VKA

Forslagsstiller Arbeidsgruppen: Sjøområdeplan Nordmøre

Kart: Oversikt over nye arealer

KONSEKVENSUTREDNING

TEMA VURDERING DATAKILDER KONSEKVENS

Miljø og naturressurser

Planformål: land Byggeområde på Grip

Bestander av anadrom laksefisk

          Lakselus Noe lakselus Lusedata.no

          Lakserømming fra merder Få rømminger. Fiskeridirektoratet.no

Landskap Ingen spesielle.

Kulturminner/kulturmiljø Grip med bebyggelse og fyr Naturbase.no

Strandsone og lokale vassdrag Ingen spesielle registreringer.

Klima Liten påvirkning.



Gyte- og fiskeriområde Gyteområder er avmerket med H560, Fiskeridirektoratet.no

Naturvernområde Grip naturreservat (sjøfugl) ligger i området Naturbase.no

Naturmangfold Registrering av planter og fugler. Naturbase.no

Helse og trivsel

Forurensning/bunn Lite forurensing på bunn. MOM-undersøkelser

Forurensning/støy Noe støy, jamfør bestemmelse.

Forurensning/lys Lite lyspåvirkning, jamfør bestemmelse.

Friluftsliv, rekreasjon, tilgjengelighet Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestrukturer. Forskrift FOR-2008-06-17-822

Friluftsliv, strandsone Strandsone lite berørt.

Friluftsliv Friluftsliv lite berørt. 

Folkehelse Ingen påvirkning. 

Næring og transport

Næringsliv og sysselsetting Oppdrett gir arbeidsplasser.

Ferdsels- og trafikksikkerhet Hindrer ikke ferdsel ved riktig lokalisering

Havner Ingen hindring for havner eller småbåthavner i nærheten. Kr.sund og Normøre havn IKS.

Kilenøter Ingen registreringer. Merknad fra folkemøte.

Fiske: aktive redskaper (reketrål) fiskeriområder med V04 - 09 Fiskeridirektoratet.no

Passive redskaper (gar, line, jukse) fiskeriområder med V04 - 09 Fiskeridirektoratet.no

Låssettingplass (for sei, sild bl.a) 2 registrerte (B5 og B6) Fiskeridirektoratet.no

Infrastruktur

Teknisk infrastruktur Ingen

Tilgang til lokaliteten. Båt.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Skredfare/grunnforhold Ingen fare for jord- eller snøskred. Skrednett.no

Vær og vind Eksponert havområde

Sjøstraum Åpent havområde

Annet Ingen

Samlet vurdering

Egnet som utviklingsområde for akvakultur

Avbøtende tiltak Samarbeid med fiskere for å finne plass til akvakulturfortøyninger.

Konfliktpotensiale Noe konfliktpotensiale.

Konklusjon - oppsummering

Speilvending av eksisterende plan, åpner for akvakultur utenom områder med restriksjoner

De nye områdene tas inn i planen.


