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1. HENSIKT
Notatet skal oppsummere de viktigste naturverdiene innenfor eller i nær avstand til
planområdet, med bakgrunn i eksisterende, publiserte kartlegginger. Oppsummeringen
inngår som en del av vurderingsgrunnlaget for naturmangfold i plan 4080.

2. BAKGRUNN
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune har blant annet fremmet innsigelse
til plan 4080 med bakgrunn i naturmangfoldloven. Innsigelsen bygger på den vurdering at
naturmangfoldet ikke er tilstrekkelig utredet i planforslaget. I ettertid av det offentlige
ettersyn av planforslaget er det gjennomført to administrative drøftingsmøter (17.12.19 og
12.03.2020) mellom Karmøy kommune, Karmsund havn IKS, Fylkesmannen i Rogaland og
Rogaland fylkeskommune. Én av konklusjonene fra møtene er at innsigelsen kan trekkes
dersom planen inneholder en oppdatert oppsummering av naturverdier. Oppsummeringen
av naturverdier skal bygge på eksisterende kilder.

3. NATURVERDIER
3.1 Viktige eksisterende kilder
Veldeøyane inngår i et godt kartlagt område med hensyn til landskap og biologisk
mangfold. I løpet av de tre siste tiår er Stutøy i seg selv eller nærliggende områder blitt
undersøkt i tre større rapporter og fagbøker:





«Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet». Rapporten er utarbeidet av
professor i geografi Anders Lundberg i 2010 på vegne av Fylkesmannen i Rogaland
samt Karmøy, Haugesund, Tysvær og Bokn kommuner.
«Karmøys flora: biologisk mangfald i eit kystlandskap». Fagboken er utarbeidet av
professor i geografi Anders Lundberg og ble publisert i 1998.
«Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III».
Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2015.

I de tre ovennevnte kildene trekkes naturtypen strandeng og strandsump frem som den
viktigste naturverdien. Innenfor planområdet og i omkringliggende nærområder er det
beskrevet tre lokaliteter av denne naturtypen. To av forekomstene er lokalisert på Stutøy,
mens én av forekomstene er lokalisert i utenfor planområdet. Oppsummeringen i notatet vil
derfor være rettet mot nevnte naturtype, med størst vektlegging av lokalitetene innenfor
planområdet til plan 4080.
3.2 Begrepsavklaring
Artsdatabanken beskriver naturtypen strandeng og strandsump slik: «Strandenger og
strandsumper er områder på løs bunn i fjæresonen. Strandenger finnes gjerne på beskyttede
steder med så lite strøm at finmateriale ikke vaskes bort. Fuktig finmateriale pakkes ofte tett
sammen og danner fin grobunn for plante- og dyreliv. ’Sivbelter’ av høye gras og
grasliknende planter forekommer mange steder… strandeng og strandsump omfatter alle
bunn- og marksystemer på løs bunn og mark i fjæresonen, det vil si på substrater med
dominerende kornstørrelse < 1/16 mm. I fjæresonen finnes løs bunn først og fremst på steder

der vannets bevegelsesenergi er lav (beskyttede steder), der finmateriale akkumuleres eller
fine løsmasser forhindres fra å bli vasket bort. Fuktig finmateriale har en tendens til å
konsolideres til et substrat som gir godt grunnlag for etablering av vegetasjon og stabile
dyresamfunn. Natursystem-hovedtypen strandeng og strandsump spenner over betydelig
variasjon, med hensyn til oversvømmingsvarighet, fuktighetsforhold og salinitet».
3.3 Gjennomgang av kilder
3.3.1 Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet
Rapporten «Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet» har som formål å øke
kunnskapen om det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet på Haugalandet. Kunnskapen
i rapporten er ment som et grunnlag i landbrukssammenheng for fremme biologisk
mangfold samt videreføring av tradisjonelle og viktige kulturlandskap. I rapporten er det
beskrevet totalt 74 områder. De omtalte områdene er vurdert til å ha kvaliteter og
egenskaper som gjør dem verdt å ta vare. Et viktig premiss i rapporten er at bevaring eller
forbedring av områdene forutsetter drift eller skjøtsel. Områdene er kategorisert etter tre
verdiklasser; A (svært viktig), B (viktig) og C (lokalt viktig).
Rapporten omtaler hverken Stutøy eller de andre Veldeøyane som et viktig område. Det
nærmeste området som er beskrevet, er lokalisert rundt 1 km vest for Veldeøyane 1 , på
nordsiden av Husøyvegen. Området omtales med stedsnavnet Søylå og er klassifisert som et
A-område. Søylå er en langgrunn våg med stort artsmangfold. Selv om Søylå er lokalisert i
mellom Husøyvegen og annen bebyggelse, er vågen i hovedsak spart for tekniske inngrep.
Dette har bidratt til å bevare det artsrike miljøet i og rundt vågen. Følgende verdivurdering
er gitt til området: «Store areal av havsevaks, velutvikla strandsumpar, innslag av fleire
sjeldsynte planteartar og førekomst av raudlistearten pusleblom gjer at området har stor
verdi, klasse A».

Figur 1: Oversiktsbilde av Veldeøyane per 2019. Søylå er lokalisert vest for
planområdet til plan 4080. Kilde: Karmøy kommune.

1

Avstanden er rundt 1 km i luftlinje og 1,5 km langs Husøyvegen.

Den største trusselen for artsmangfoldet i Søylå er oppgitt til å være gjengroing. Som et tiltak
skjøtsel og omsyn for å bevare områdets verdi, anbefales det å innføre et svakt-moderat
beitetrykk.
3.3.2 Karmøys flora: biologisk mangfald i eit kystlandskap
I all hovedsak er innholdet fra «Karmøys flora: biologisk mangfald i eit kystlandskap»
gjengitt i rapporten «Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet». Eksempelvis
beskrives Søylå som en strandsump med stort artsmangfold. Begge kildene har samme
forfatter, men er publisert med 11 års mellomrom. Førstnevnte publikasjon er brukt som
kunnskapsgrunnlag i områdebeskrivelsen av Søylå i sistnevnte publikasjon.
3.3.3 Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III
ARKO-prosjektet
Rapporten «Strandeng – et hotspot-habitat…» er én av rapportene som er publisert i ARKOprosjektet. Ifølge NINA inngår ARKO-prosjektet (Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og
Overvåkning i et nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold.
Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, Norsk institutt for skog og landskap,
Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo) og Institutt for naturforvaltning (UMB). NINA
opplyser om at: «…det langsiktige målet med ARKO er å etablere kontinuerlige aktiviteter
både mot kartlegging og overvåkning alle hotspot-arealer i Norge og deres tilhørende
rødlistearter. Kartleggingen har størst fokus på sopp og insekter, men moser, lav og
karplanter er også inkludert». Siden prosjektets start i 2003 er det igangsatt opplegg for 11
forskjellige kategorier av hotspot-habitater. Strandeng/strandsump er ett av dem. Alle
artsregistreringer i ARKO-prosjektet er eller vil bli tilgjengelig i artsdatabanken.
Kjennetegn
Ifølge rapporten har strandeng følgende kjennetegn som habitat (side 13):
«Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen.
Fjæresonen er møtestedet for to grunnleggende ulike hovedtyper av natur; marine
typer permanent neddykket i havet og terrestriske typer uten direkte påvirkning av
salt- eller brakkvann. Strandenger finnes på beskyttete steder i fjæresonen, gjerne i
langgrunne og lite eksponerte bukter der akkumulasjon av finsedimenter kan finne
sted. På slike steder bidrar også landheving til nytt areal der strandenger kan
etableres».
Videre sier rapporten at strandeng er et interessant studieobjekt på grunn av sine egenskaper
som habitat for et stort mangfold av arter, deriblant rødlistede arter (side 12):
«Gjennomgangen av Rødlista for arter 2010 viste at det til sammen er registrert 120
rødlistearter, hvorav 85 truete arter med ca. > 15 % av sine forekomster, i strandenger
(Sverdrup-Thygeson et al. 2011a). Mange av disse rødlisteartene er habitat-spesifikke,
med hovedforekomstene sine i strandenger. Det ble konkludert med at særlig
kortvokste strandenger er et viktig hotspot-habitat for flere organismegrupper,
spesielt karplanter, biller og sommerfugler, og at naturtypen er økologisk-geografisk

og biomangfoldsmessig velavgrenset, og egner seg for kartlegging og overvåking av
rødlistearter».
Status og påvirkningsfaktorer
Rapporten slår fast at strandeng er en naturtype med status som sterkt truet i
Rogalandsområdet (side 12):
«Strandeng er vurdert som nær truet (NT) i Rødlista for naturtyper (Lindgaard &
Henriksen 2011), og sørlig strandeng, dvs. strandenger i den boreonemorale sonen, er
vurdert til kategori sterkt truet (EN). Sterk reduksjon i tilstand som følge av
gjengroing, hovedsakelig pga. opphør av beiting, samt generelt arealpress, ligger til
grunn for vurderingen. I Rødlista for naturtyper påpekes et behov for å oppdatere
kunnskapen om gjenværende arealer og tilstand på disse. Det er ikke gjort
arealkartlegginger eller beregninger av areal i nyere tid av sørlige strandenger
spesielt eller strandeng og strandsump generelt».
Det er viktig å påpeke at menneskelig aktivitet kan være en sterk påvirkningsfaktor med
hensyn til tilstanden for strandeng-lokaliteter. Et spørsmål i denne sammenheng er om
strandenger er naturmark/og eller kulturmark? Ifølge artsdatabanken er forekomster av
strandeng helt eller delvis betinget av menneskelig aktivitet langs store deler av
norskekysten. I de fleste tilfeller har strandenger oppstått naturlig og kan i utgangspunktet
derfor anses som naturmark. Kulturpåvirkning kan derimot føre til at strandenger har fått
større utstrekning. I noen tilfeller kan strandenger ha oppstått igjennom kulturpåvirkning,
for eksempel igjennom å ha vært utnyttet som beite. Artsdatabanken påpeker at: «…I de aller
fleste (kanskje alle) tilfeller vil det være umulig å avgjøre om en enkelt forekomst har
oppstått og/eller er opprettholdt av kulturpåvirkning…».
I rapporten skilles det mellom to kategorier av påvirkningsfaktorer: reversible og
irreversible. Med reversibel påvirkning menes det inngrep som kan omgjøres (f.eks beiting
og slått). Med irreversibel påvirkning menes det inngrep som ikke kan omgjøres (f.eks
oppdyrking og nedbygging). Følgende typer påvirkningsfaktorer beskrives i rapporten (side
59-70):








Gjengroing
Oppdyrking og grøfting
Nedbygging og andre arealinngrep
Friluftsliv, slitasje, konvertering til plen og tomtestell
Forurensing, forsøpling og oljesøl
Fremmede arter
Klimaendringer og havnivåstigning

Avgrensing av strandeng som hotpot-habitat
Rapporten er avgrenset til å omfatte sørlige strandenger fra Østfold til Rogaland. Fokuset har
i ARKO-arbeidet har vært på artsgruppene karplanter og invertebrater og biller. Arbeidet
har tatt sikte på (side 12):






å framskaffe økt kunnskap om gjenværende arealer, tilstand for disse og aktuelle
trusler
å øke kunnskapen om artsinventaret i arealene, spesielt om grad av klumping av
rødlistearter på enkeltlokaliteter.
å teste ut metoder for kartlegging av invertebrater.
å teste ut metoder for kartlegging og overvåking av hotspot-habitatet og karplantene
der.
å utvikle et overvåkingsopplegg for hotspot-habitatene og artene der.

Strandeng på Stutøy
Det er registrert to forekomster av strandeng på Stutøy. Begge forekomstene er lokalisert på
sør-østre side av planområdet. Den største forekomsten (2) ligger i Breidukta og utgjør rundt
2 000 m². Den minste forekomsten (1) som er lokalisert 220 meter lengre sør langs kystlinjen
utgjør rundt 200 m².

Figur 2: Illustrasjon som viser forekomstene av strandeng på Stutøy og planområdet for plan
4080. Kilde: Temakart-Rogaland (kartlag viktig naturtype under natur samt faktaark fra
Naturbase for Stutøya (1) og (2).

I rapporten (vedlegg 2) er artsmangfoldet ved den enkelte strandeng-forekomst oppsummert
i tabellform. For Stutøy er det ført opp følgende funn:

Figur 3: Registrerte funn under kartlagte lokaliteter i ARKO. Utsnitt fra vedlegg 2 i NINArapporten. Kilde: Evju, M., Bratli, H., Hanssen, O., Stabbetorp, O. E. & Ødegaard, F. (2015).
Totalt 35 karplantearter ble registrert på Stutøya (1), mens 22 karplantearter ble registrert på
Stutøya (2). Ingen av de registrerte karplantene var registrert som rødlistede. Det ble gjort
ingen funn av biller, hverken rødlistede eller andre arter.
Miljødirektoratet har i 2016 beskrevet og vurdert begge lokaliteter i kartdatabasen
«Naturbase». Beskrivelsene og vurderingene bygger på rapporten fra NINA. Her følger en
oppsummering av viktige momenter i fra Naturbase:








Registrering: Både Stutøya (1) og (2). Registrert 10.09.2014.
Verdi: Både Stutøya (1) og (2). Lokalt viktig. Lokalitetene fikk denne verdien fordi det
er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på lokalitetene.
Naturgrunnlag: Både Stutøya (1) og (2). Substratet på lokalitetene er sand og grus. Det
er også noen blokker og en knaus. Det er ferskvannssig på lokalitetene. Lokalitetene
grenser mot kystlynghei og fukthei.
Naturtyper og utforminger: Både Stutøya (1) og (2). Lokalitetene består av smale soner
av strandeng med gradvis overgang til kystlynghei. Det er en erosjonskant ytterst
med relativt lite tang. Det er utydelig sonering på lokalitetene, noe tangpreg.
Artsmangfold: På Stutøya (1) ble det registrert til sammen 22 karplanter. Ingen
rødlistede karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, gåsemure Potentilla anserina, knortestarr Carex cuprina, krushøymol
Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, smårapp Poa pratensis irrigata, stor
strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago major intermedia,
strandkryp Lysimachia maritima, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.
På Stutøya (2) ble det registrert til sammen 35 planter. Ingen rødlistede
karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, fjæresaltgras Puccinellia maritima, gåsemure Potentilla anserina,
krushøymol Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, skjørbuksurt Cochlearia
officinalis, stor strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago
major intermedia, strandkryp Lysimachia maritima, strandstjerne Tripolium
pannonicum tripolium, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.





Påvirkning: Både Stutøya (1) og (2). Det er sterk påviselig hevd på lokalitetene. De
beites noe av sau2 og fugl.
Fremmede arter: Både Stutøya (1) og (2). Ingen fremmede arter registrert på lokaliteten.
Råd om skjøtsel og hensyn: Både Stutøya (1) og (2). Ingen tiltak beskrevet.

4. OPPSUMMERING OG VURDERING
Veldeøyane inngår i et godt kartlagt område med hensyn til landskap og biologisk
mangfold. Innenfor planområdet og i omkringliggende nærområder er det beskrevet tre
lokaliteter av denne naturtypen strandeng/strandsump. To av forekomstene er lokalisert på
Stutøy, mens én av forekomstene er lokalisert utenfor planområdet. Her følger en vurdering
oppsummering og vurdering av fakta i de tre kildene som er brukt i notatet.
4.1 Søylå
Stutøy eller de andre Veldeøyane er ikke omtalt som et viktig område med hensyn til
kulturlandskap og biologisk mangfold, jf. Lundberg (1998 og 2010). Det nærmeste området
som er beskrevet, er lokalisert rundt 1 km vest for Veldeøyane, på nordsiden av
Husøyvegen. Søylå er en langgrunn våg som utgjør et strandsump-miljø med stort
artsmangfold. Søyla er klassifisert som et A-område (svært viktig) i rapporten. Den største
trusselen for artsmangfoldet i Søylå er oppgitt til å være gjengroing. Som et tiltak skjøtsel og
omsyn for å bevare områdets verdi, anbefales det å innføre et svakt-moderat beitetrykk.
Ut i fra avstanden til planområdet for plan 4080, og med tanke på at gjengroing defineres
som den største trusselen, er det lite som tilsier at utbygging av Stutøy vil nevneverdig
påvirke A-området Søylå i negativ retning.
4.2 Stutøy
Det er registrert to forekomster av strandeng på Stutøy. Begge forekomstene er lokalisert på
sør-østre side av planområdet. Den største forekomsten ligger i Breidukta og utgjør rundt
2 000 m². Den minste forekomsten som er lokalisert 220 meter lengre sør langs kystlinjen
utgjør rundt 200 m². Begge strandeng-forekomstene er undersøkt i samband med ARKOprosjektet i rapporten «Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport under ARKO-prosjektets
periode III».
Med bakgrunn i undersøkelsene foretatt i samband med ARKO-prosjektet, er det registrert
35 og 22 karplantearter på strandeng-lokalitetene på Stutøy. Ingen rødlistearter av karplanter
ble registrert. Det ble ikke registrert fremmede arter på lokalitetene. Det ble ikke registrert
billearter på lokalitetene. Begge lokalitetene er verdivurdert til å være lokalt viktig. Denne
verdien er satt fordi det er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på lokalitetene. Det er
sterk påviselig hevd på lokalitetene. De beites noe av sau og fugl. I ettertid av undersøkelsen
er bruken av Stutøy som sauebeite opphørt. Det er derfor kun fugl som eventuelt beiter
lokaliteten i dag.

Ifølge landbruksavdelingen i Karmøy kommune er Stutøy ikke brukt som sauebeite i dag.
Lokaliteten har opphørt som sauebeite i ettertid av undersøkelsene i NINA-rapporten.
2

I plan 4080 er begge strandenger på Stutøy lokalisert innenfor et areal som er avsatt til formål
friområde. Det legges opp til at overskuddsmasser fra næringsarealet skal nyttes til å
opparbeide en voll i arealet avsatt som friområde. Det skal også etableres løsning for
overvann der vannet ledes østover mot Karmsundet. I arbeidet med å etablere vollen er det
viktig at overskuddsmassene ikke fører til nedbygging av strandeng-forekomstene.
Overvannsløsningen vil medføre tekniske inngrep i den største strandeng-forekomsten. Det
er derfor viktig at løsningen etableres på en skånsom måte slik at inngrepets negative
konsekvenser reduseres.
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