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Forord 

Akvaplan-niva AS er bedt av Grieg Seafood Finnmark AS om å gjennomgå og sammenstille 
eksisterende informasjon om naturmangfold i området ved Repvåg i Porsangerfjorden. 
Akvaplan-niva AS har tidligere gjennomført miljøundersøkelser i Repvåg i Porsangerfjorden 
for samme kunde (Mannvik & Emaus, 2015; Emaus, 2015).   

Foreliggende rapport er basert på allment tilgjengelig informasjon hentet fra Direktoratet for 
naturforvaltnings database www.naturbase.no, sjøfugldatabasen www.seapop.no, informasjon 
om gyteområder fra Fiskeridirektoratet og Havforskningens databaser, rødlistede arter fra 
www.artsdatabanken.no, samt naturtyper etter Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 
"Kartlegging av marint biologisk mangfold" (19/2001 revidert 2007). Hovedfokus i rapporten 
er på Strandelvvassdraget som renner ut i Strandbukta rett sør for den planlagte 
oppdrettslokaliteten. 

Per-Arne Emaus ved Akvaplan-niva AS er prosjektleder. Ida E. Dahl-Hansen har skrevet 
rapporten om naturmangfold.  
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1 Innledning 

I forbindelse med ønsket oppstart med oppdrett av laks på lokaliteten Vedbotn i Repvåg i 
Porsangerfjorden, har Grieg Seafood Finnmark AS bestilt en gjennomgang av eksisterende 
kunnskap om biologisk mangfold i og rundt lokaliteten. Denne rapporten omhandler dette 
temaet. 

Lokaliteten ligger i indre del av Strandbukta (Figur 1) og er mest eksponert for vind og bølger 
fra nordøst. Anlegget er tenkt plassert slik at det vil ligge over det dypeste området innerst i 
Strandbukta. Bunnen under anlegget skråner jevnt nordover mot et dypområde i fjorden på ca 
130 meter, over en liten terskeldannelse på ca 115 meter, og deretter videre ut mot 
Porsangerfjorden. Dypet under anlegget varierer fra 48 - 94 meter. Strandelvvassdraget munner 
ut rett sør for den planlagte lokaliteten og er viktig for sjørøye. 

  

Figur 1. Mulig oppdrettslokalitet Vedbotn og Strandelvvassdraget i Strandbukta, Repvåg, Nordkapp 
kommune. Sirkler med symboler viser eksisterende akvakultur lokaliteter i området. Rødt 

=laks/regnbueørret, gult = torsk, rød med grønn ring= forskning, undervisning, utstilling (kilde: 
fiskeridir.no). 

 

 
 

Lokalitet Vedbotn 
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2 Naturmiljø 

2.1 Verneområder 

Nærmeste verneområde til Repvåg er Djupvika naturreservat (Figur 2). Området er et 
israndsdelta med hevede strandlinjer og en klart utformet strandvoll ved dagens havnivå, og et 
område preget av arktisk kystnatur med meget sparsom vegetasjon. Indre Porsangerfjorden er 
et av 36 områder som er foreslått vernet i henhold til marin verneplan, men er ikke blant de 17 
områdene som det er meldt oppstart for.  

Det er flere store inngrepsfrie naturområder i nærheten av Repvåg. Inngrepsfrie områder er 
definert som områder som ligger en kilometer eller mer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. 

Det er ikke registrert noen spesielle marine naturtyper i området. 

Repvåg ligger godt utenfor grensen til den nasjonale laksefjorden i Indre Porsangerfjorden. 

 

Figur 2. Verneområder (rødt skravert område) og inngrepsfrie naturområder (grønt) i området rundt 
Repvåg (kilde: www.dirnat.no). 

2.2 Gyte- og oppvekstområder for marin fisk 

Ifølge Mareanos kartverktøy (http://www.mareano.no/kart/mareano.html) er følgende 
fiskearter utbredt i Porsangerfjorden: breiflabb, blålange, hyse, håbrann, kolmule, lange, 
makrell, rognkjeks, torsk, vanlig uer og øyepål. I tillegg finnes kveite, steinbit, sei og hyse. 
Strandbukta er oppvekstområde for torsk, mens Porsangerfjorden generelt sett er 
oppvekstområde for torsk, hyse, sei, norsk vårgytende sild og flere andre marine fiskearter.  
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I Fiskeridirektoratets kartdatabase (http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2) er det 
registrert flere gyteområder for marin fisk i nærheten av Repvåg (Figur 3). Nærmeste 
gyteområde for torsk finnes i selve Strandbukta, og Kistrand til Smørfjord, der gyting pågår i 
mars - april. Mannsgarvika – Kaafjorden, Innerbukta, Normannsneset og Kjæsgrunnen til 
Temmerneset er registrerte gyteområder for rognkjeks, som gyter i april til juni. Lodde gyter i 
ytre deler av Porsagerfjorden, men ikke så langt inn som Repvåg. 

 

Figur 3. Skraverte områder viser gyteområder i nærheten av Repvåg (kilde: fiskeridir.no) 

2.3 Registrerte leveområder for fugl, sjøpattedyr og oter 

Leveområder for fugl, sjøpattedyr og oter er registrert i direktoratet for naturforvaltnings (DN) 
nettsted naturbase (www.naturbase.no), i Seapop (www.seapop.no), i fiskeridirektoratet 
(www.fiskeridir.no) og i artsdatabanken (www.artsdatabanken.no). I regi av Seapop ble det sent 
på 2000-tallet foretatt nye tellinger for sommer- og vinterforekomster av sjøfugl. 

Det er registrert flere fuglearter i nærliggende områder til Repvåg (Figur 4), og Store og Lille 
Tamsøya er viktige hekkeområder for sjøfugl og andefugl i området. Følgende fuglearter med 
tilknytning til sjø er registrert hekkende på øyene, med angivelse av status i Norsk rødliste i 
parentes: Fiskemåke, tyvjo (nær truet), teist (sårbar), siland, dvergsnipe, smålom, grågås, 
dvergsnipe, ærfugl, stokkand, tjeld, svartbak og rødnebbterne (livskraftig) (www.seapop.no; 
www.artsdatabanken.no).  
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Det er registrert leveområder for oter i Repvåg og flere steder i området (Figur 4). Oter er 
rødlistet innenfor kategori VU (sårbar).  

 

Figur 4 Leveområder for sjøfugl og oter i området rundt Repvåg. Brune prikker viser leveområder for 
oter. Brunt skraverte områder viser viktige fuglområder (kilde: nordatlas.no). 

2.4 Marine pattedyr 

Et flertall sjøpattedyr har Porsangerfjorden som leveområde. Springer og nise er vanlig 
forekommende på vår og sommer. Steinkobbe og havert er vanlig forekommende selarter, og 
steinkobbe har et viktig hårfellingsområde innerst i Porsangerfjorden (Henriksen m. fl., 1993).  

2.5 Fiskerier 

Det foregår fiske etter sei, torsk og hyse med både aktive og passive redskaper i området rundt 
Repvåg hele året. I tillegg er det registrert flere låssettingsplasser i området, bl. a. i Vedbotn 
(Figur 5). Fiske etter kongekrabben er også viktig i fjorden, og foregår fra september til januar.  

Porsangerfjorden er under stor påvirkning fra kråkebolle og kongekrabbe. Kråkebollene har 
spist opp og ødelagt så å si all tareskog i fjorden, noe som har fått store konsekvenser for 
fiskebestander og fiskerier i fjorden. Kongekrabben er også godt etablert i fjorden og gjør stor 
skade. Det var i 2010 kun 20 heltidsfiskere i kommunen, mot 82 i 1984, mens det i 2012 var 34 
heltidsfiskere (http://www.porsanger.kommune.no/fjorden-og-ressursene.163300.html).   
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Figur 5 Fiskeriområder i nærheten av Repvåg. Rosa skravering viser aktive fiskeplasser. Grå skravering 
viser passive fiskeplasser. Røde områder viser låssettingsplasser (kilde: www.fiskeridir.no). 

2.6 Strandelvvassdraget 

Strandelvvassdraget er et av de største sjørøyevassdragene i Finnmark (Halvorsen, 2012). 
Sjørøya finnes i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Den vandrer som regel ut i sjøen i 
mai-juni og oppholder seg der i 30-50 dager før den returnerer til ferskvann for overvintring. I 
sjøfasen er sjørøya relativt stedbunden og holder seg stort sett i nærheten av vassdraget den 
vokste opp i (mellom 20 og 30 km fra elva). Den vender tilbake til sitt vassdrag for å gyte etter 
oppholdet i sjøen. Strandbukta og nærområdet fungerer derfor med stor sannsynlighet som 
oppvekstområde for sjørøya fra Strandelvvassdraget. 

Strandelvvassdraget ovenfor Strandvatn ble delvis regulert for vannkraft i 1952, og er fortsatt 
regulert i dag. Den tilgjengelige delen for sjørøye består derfor av Strandvatnet og en 1,5 km 
lang elvestrekning ned til sjøen. 

Før reguleringen var det bra med sjøørret og laks i vassdraget, men reguleringen har ført til 
dårlig vannføring i elva, og ødelagt gyteforholdene i delen ovenfor Strandvatn, som tidligere 
var egnet gyteområde for laks og ørret. Utsetting av yngel over flere år har ikke klart å 
opprettholde bestandene av laks og ørret. Strandelva ble kanalisert i 1980 og videre i 1990 for 
å legge bedre til rette for oppgang av anadrom laksefisk. Flere fiskeundersøkelser gjort i 
vassdraget mellom 1952 og 2000, viser at sjørøya har overtatt for laks og ørret, og vassdraget 
forvaltes nå som et rent sjøsøyevassdrag (Moen, 2000).  
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Det siste prøvefisket ble gjort i Strandvatn i 1997 (Halvorsen et al., 1997) der 65 av 120 fangede 
røyer var sjørøye, mens 5 av 12 ørret var sjøørret. Det ble funnet lakselus eller bitt fra lakselus 
på 34 av sjørøyene.  

I 2014 ble det fisket totalt 41 sjørøyer i Strandelvvassdraget (Figur 6) og bestanden vurderes 
som sårbar på grunn av vassdragsreguleringen og mulig overbeskatning (Lakseregisteret). 

 

Figur 6. Fangststatistikk for Strandelvvassdraget (kilde: 
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/) 

2.7 Lakselus 

Hovedbekymringen i forhold til et oppdrettsanlegg for laks i Vedbotn er den mulig økte 
belastingen av lakselus på Strandelvvassdraget. Data fra Grieg Seafood Finnmarks 
oppdrettsanlegg Laholmen i Lafjorden nordvest for Porsangerfjorden viser imidlertid at det er 
svært lite lakselus i oppdrettsanlegg i området. Siden oppstarten i 1997 har det kun vært 
behandlet for lus i anlegget i 2014 (Informasjon fra Grieg Seafood Finnmark, vedlegg). 

2.8 Miljøundersøkelsen 2015 

Miljøovervåking (type C) som ble gjennomført ved lokaliteten i Repvåg i 2015 (Mannvik & 
Emaus, 2015) viste høye oksygennivåer (> 100 %) i hele vannsøylen. TOC-nivået var lett 
forhøyet i sediment fra nær- og fjernsonen (tilstandsklasse II), mens det fra overgangssonen var 
lavt (tilstandsklasse I). Sedimentet fra stasjonene var ikke belastet med fosfor, sink eller kobber. 
Konsentrasjonene av de to sistnevnte parametere lå på bakgrunnsnivå (tilstandsklasse I).  

Bløtbunnsamfunnet i nærsonen var ikke synlig påvirket av organiske belastninger. Det var 
relativt artsrikt med jevn individfordeling med de vanligste bunndyrgrupper til stede. NS 9410 
klassifisering ga miljøtilstand 1. Bløtbunnsamfunnene i overgangs- og fjernsonen var ikke 
påvirket av organiske belastninger. Faunaindeksene, inklusiv nEQR, viste hovedsakelig 
økologisk tilstandsklasse II (God) på begge stasjonene. Stasjon Re 3 ytterst i Repvåg (Figur 7) 
hadde imidlertid to indekser i klasse III (Moderat) og dette, sammen med tilstedeværelsen av 
en forurensningsindikator blant topp-10, kan indikere at faunaen her var i en stimuleringsfase. 
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Figur 7. Detaljert stasjonskart for Repvåg, 2015 (kilde: Mannvik & Emaus, 2015). 
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3 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

For de fleste av naturmiljøbeskrivelsene i denne rapporten, er kunnskapsgrunnlaget godt. 
Nasjonalt program for kartlegging av marint biologisk mangfold er ikke startet opp i regionen. 
Gyteområdene for torsk er angitt med bakgrunn i Fiskeridirektoratets kartdata som igjen er 
basert på kunnskap fra lokale fiskere.  

Sjøfugldata og opplysningene om leveområder for fugl er delvis hentet inn fra 
www.naturbase.no, men mye av dataene herfra er av eldre dato og dermed usikre og tildels å 
anse for utdaterte. Når det gjelder sjøfugl er artsdatabanken og de nyere Seapop-dataene mest 
relevant. Registreringer sommerstid i Seapop er mangelfulle, men databasen viser 
observasjoner av noen få arter av sjøfugl om sommeren i det aktuelle området.    

Opplysningene om sjøpattedyr er et resultat av både eldre data og de regelmessige vurderingene 
fra havforskningsinstituttets tellinger. 

Kunnskapen om anadrom laksefisk i Strandelvvassdraget bygger på resultater fra prøvefiske og 
fangststatistikker. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for en vurdering av mulige 
konsekvenser av et oppdrettsanlegg i Vedbotn. 
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4 Konklusjon 

De naturgitte forholdene i denne delen av landet er preget av kaldt og varierende klima med 
store årstidsvariasjoner, mørketid m.m., og dette igjen styrer hvor mangfoldig naturmiljøet er. 
Gjennomgangen basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig om området, viser at naturmiljøet 
er typisk for regionen. I likhet med mange av fjordene i Finnmark, er Strandbukta og områdene 
i Porsangerfjorden rundt Repvåg registrert som gyteområde for torsk og rognkjeks. Det er ikke 
påvist større bestander av sjøfugl eller sjøpattedyr, og det er heller ingen viktige hekkekolonier 
for sjøfugl i Strandbukta. Oter har leveområder i nærområdet til Vedbotn. Miljøundersøkelsen 
viser hovedsakelig ordinære bunndyrsamfunn i området, men med moderat påvirket samfunn 
ved den ytterste stasjonen (Re 3, Figur 7) som var prøvetatt.  

Kunnskapsgrunnlaget er godt, men det er ikke gjort egne feltundersøkelser med tanke på å 
avdekke spesielle naturtyper i området.  
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