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Sammendrag 
 

På forespørsel fraplanlegger for reguleringsplan på Tengsastrand har Terrateknikk forestått 
undersøkelse av vannområdene og strandsone i og tilgrensende planområdet. Formålet har 
vært å avklare natursituasjon, vannfauna, høyere planteliv/alger, forurensningssituasjon og 
substratsituasjon.     
 
Reguleringsplanarbeidet omfatter ikke planer for tiltak i sjø annet enn forankring av 
flytebrygge for småbåter. 
 
Planorådet i sjø inngår i naturbaseobjekt BM 00091706 bløtbunnsområde med særlig verdi 
for vade – måke – alkefugl. Fiskeridirektoratet påpeker i sin uttalelse forekomst av ålegras og 
særlig verdi for fiskefaunaen.  
 
Undersøkelse av vannområdet utenfor og på begge sider av planlagt bryggeanlegg avdekker 
at sjøbunnen er sedimentslette stedvis dominert av ”skyer” av trådalger og uten annen flora 
hva gjelder sjøbunnen dypere enn 1m. Ålegrasforekomster eller marine alger ble ikke 
påtruffet. Derimot omfatter strandsonen og gruntvannsområdene fra 0 og ned til 0,5m dyp 
vitale forekomster av vannplanter av rene ferskvannsarter, og i bukta nordvest for 
planområdet finner man en våtmark dominert av pollsivaks av en viss verdi som 
vannfuglbiotop. Øst for planområdet finner man dessuten en liten forekomst av korsevjeblom 
(Elatine hydropiper), en pusleplante som er rødlistet som nær truet.  
 
Undersøkelse av sjøbunn og strandsone avdekker intet innslag av marin makrofauna, og 
grabbprøvene av sediment fra 4 lokaliteter viser levende individer kun fra gruppene 
fjæremygg og muslingekreps, som begge omfatter vannkjemisk supertolerante arter. Ingen 
levende innslag av marin bunnfauna eller sedimentfauna ble registrert. Kun få og små rester 
av skallbærende fauna ble registrert, noe som antyder at det periodevis og formodentlig kun 
kortvarig kan eksistere akseptable forhold for marin fauna hva gjelder brakkvannstolerante 
arter.  
 
Årsaken til svak fauna og manglende algeflora antas å være Egersunds beliggenhet ved 
amfidromisk punkt, dvs et fravær av tidevannsbevegelser og derved en situasjon hvor 
fjordområder og poller er avhengig av vind, lavtrykk og særlige fenomener for igangsetting av 
sjøvannsinnstrømming. Ved Tengsastrand er dette forholdet ytterligere forsterket ved at 
Bjerkreimselva har utløp i umiddelbar nærhet, med kapasitet til å massivt fortynne og utviske 
saltvannspåvirkning periodevis inntil neste sjøvannsinnpressing. Hva gjelder øverste 0,5m 
vannlag vil formodentlig elvestrømmen ivareta et ferskvannspreg også i perioder hvor 
sjøvann presses inn som underliggende vannlag, noe som har sikret leveområder for rene 
ferskvannsarter av karplanter.  
 
Planlagte tiltak i sjø omfatter flytebrygge/bryggeanlegg og aktivitet med småbåter. Det er ikke 
grunnlag for å anta at en slik utbygging vil skade biologiske interesser i strandsone eller på 
sjøbunn; verdier i strandsone er knyttet til våtmark i nordvestre bukt – i god avstand fra 
planlagte tiltak, mens ferskvannsflora med korsevjeblom er knyttet til en eiendom øst for 
planområdet og tiltaksområdet hvor man vanskelig kan se at bryggeanlegg eller aktivitet skal 
kunne ha påvirkning på bestanden.        
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1. Innledning 
 

På forespørsel fra planlegger for reguleringsplan på Tengsastrand har Terrateknikk forestått 
undersøkelse av vannområder og strandsone tilknyttet planlagt bryggeanlegg for småbåter. 
Formålet med undersøkelsen har vært å avklare verdi av vannbiotopene i og tilgrensende 
planlagt utbyggingsområde, og ut fra dette vurdere hvorvidt naturverdier blir berørt som følge 
av tiltaket.  
 
Undersøkelsene omfatter visuelle undersøkelser fra båt, supplert med kameraregistreringer, 
opptak av sedimentprøver med bunngrabb, og analyse av sedimenter både i forhold til 
materialtype, faunainnslag og karakteristika. 
 
I tillegg til feltundersøkelse av vannområdet og strandsone, er observasjoner og 
registreringer hentet fra nasjonale naturvernregister – Naturbase -  lagt til grunn ved 
vurderingene.  
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2. Områdebeskrivelse 
 

Planområdets beliggenhet i Egersund kommune er vist på kartet under.  
 
Tengsastrand ligger i Kremmarviga innerst i Nordra Sundet, og tett ved hvor Bjerkreimselva 
munner ut.  
 
Se detaljkart på etterfølgende sider for undersøkelsesområde og avgrensning, samt kart i 
kapittel 4 for stasjoner og lokalitet.  
 
 

. 
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På kartet under er planområdet vist i mer detalj og avgrensningen av hhv undersøkt sjøbunn 
og undersøkt strandområde er beskrevet.  
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Sjøkartet viser Tengsastrand som gruntvannsområde. Fremherskende dyp er mindre enn 2 
meter for planområdet, og lokalt finner man større dyp først og fremst i elvas 
munningsområde og i bukt i sørvest.  
 
 
Under: Utdrag fra sjøkart – område for planlagt flytebrygge er markert.  
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3. Metoder/grunnlag 
 
Terrateknikk har mottatt plangrunnlag fra utbygger hva gjelder beskrivelse av planområde fra 
kommuneplan og ønsket område for undersøkelser. Disse berøres ikke nærmere her da 
plangrunnlaget forventes kjent. 
  
 
Innhenting fra nasjonale registre:  
 
Naturbasen og databasen Grunnforurensning er konsultert for beskrivelse av hhv. verdier og 
forurensning i planområdet hhv. tilgrensende land- og vannområder. 
Grunnforurensningsdatabasen omfattet ikke funn av intereesse for tengsastrandområdet. 
Registreringer i Naturbasen er gitt oppmerksomhet i kapittel 4. 
 
 
Feltundersøkelser:  
 
Planområdet ble undersøkt i felt fra båt 26. juni 2019 med følgende metodikk lagt til grunn. 
 
 Generell situasjon på bunnen, både med hensyn på makroalger/vegetasjon og på 

innslag av fauna og substrat ble studert i vannkikkert ved å la båten kjøre linjer over 
planområdet og nær land i planområdet. 
 

 Særlige funn samt representativ bunnsituasjon og vegetasjonsbilde ble fotografert 
med undervannskamera på relevante punkter. 
 

 Vegetasjon i strandsone/vannkant ble vurdert med vannkikkert fra båt langs bredden. 
Belegg (for botanisk bestemmelse) sikret for et flertall arter. Typisk vegetasjonsbilde 
ble fotografert over/under vann. 

 
 På 4 + 2 posisjoner ble det tatt sedimentprøver ved hjelp av bunngrabb (Modified 

Peterson Dredge). 
 
 Innhentet sediment i 4x prøvene ble vurdert som fersk materiale og undersøkt med 

stereomikroskop for fauna, faunarester og materialtype/situasjon.  
 

 Innhentet sediment i 2x prøvene ble analysert for KOF (Kjemisk OksygenForbruk) 
tørrstoffinnhold og gløderest. 
 

 Vannprøve ble analysert for fosfat og ledningsevne/salinitet.   
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4. Resultater 
 
 

4.1   Nasjonale registre -  Naturbase 
 

Under er et utsnitt fra Naturbasen med alle relevante naturtype/prioriterte arter og lag påslått.  
Tre objekter er tilknyttet vannområdet, og av disse er det bløtbunnsområdet BM 00091706 
som tiltaket (båtplasser/brygge) berører og kan være i konflikt med. Faktaark for dette 
objektet er gjengitt på neste side.  
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Under er gjengitt faktaark for naturbaseobjekt BM00091706 ved Tengsastronda.  
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4.2  Feltundersøkelse av sjøbunn 
 

Planområdet er undersøkt fra båt ved bruk av vannkikkert og med undervannskamera for 
observasjoner. Siden planområdet i vann inngår i et naturbaseobjekt – bløtbunnsområde 
med særlig verdi, og siden Fiskeridirektoratet i sin uttalelse til planene har henvist til at 
området omfatter ålegrasområder (Zostera marina, særlig viktig ungfiskhabitat) og at 
Tengsvågen er nasjonal laksefjord er det lagt vekt på grundig bunnundersøkelse av 
vannareal vesentlig ut over arealet som berøres av selve tiltaksområdet/bryggeanlegget, jf 
kart over undersøkt areal i kapittel 2.  
 

Innledningsvis ble det kjørt multiple linjer over bukta for vurdering av vannvegetasjon med 
særlig vekt på ålegras, for øvrig vannvegetasjon generelt, påvekstalger og substratsituasjon.  
 

Det var med en viss overraskelse – Fiskeridirektoratets uttalelse tatt i betraktning – at man 
fant at undersøkt område i hovedsak består av sedimentbunn med skyer av trådalger som 
eneste ”vegetasjon”, og stedvis dekkende bunnen, som vist under. Trådalgeskyene kan 
dannes av flere hovedgrupper og en rekke arter av grønnalger, blågrønnalger, koloni-
dannende kieselager m.v. Disse kan bare kan bestemmes ved laboratorieundersøkelser og 
mikroskopi, hvoretter samlebetegnelsen trådalger eller (når skydannende og epifyttisk) ”lurv” 
benyttes for beskrivelse. Trådalger har de siste 10-15 år i økende grad blitt registrert som 
problemvekst både i forhold til algesamfunnene og på ålegras og kan vesentlig ødelegge 
diversiteten i ellers varierte vannsystemer i hele spekteret fra saltvann til rene 
ferskvannssystemer.  
 
Årsakene til at trådalger kan overta og dominere tidligere balanserte økosystemer har vært 
gjenstand for betydelig forskning, men uten entydige konklusjoner, dog med generell støtte 
for at dominansen tillegges økt næringstilgang (forurensning/eutrofiering) og økt temperatur.  
 
Det ble ikke registrert noe innslag av tang eller marin-tilknyttede alger ei heller innslag av 
ålegras på det undersøkte området. 
 

 
  

Bilde av sjøbunn 
på ca 1,5m dyp i 
et område med 
mye trådalger. 
Andre arealer er 
dominerende 
åpen sediment-
bunn 
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Trådalgene opptrådte flekkvis/områdevis på bunnen i det undersøkte området, hvor store 
arealer av bunnen også er uten trådalger og isteden fremstår som sedimentsletter. 
Trådalgene er avhengig av andre planter eller faste materialer for å etablere seg, og det 
betyr at fortøyningsmateriell, som fortøyningsblåser og forankringstau utgjør egnede 
vokseområder. Bildet under viser trådalgeforekomst på fortøyningsblåsene straks utenfor 
planlagt bryggeområde. Nederste bilde viser en trådalgesky slik den fremstår/faller sammen 
når den tas ut av støttemediet som vannet utgjør.  
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Bildet under viser typisk bunn i hoveddel av undersøkt område; sedimentbunn med innslag 
av stein men uten makrovegetasjon eller makrofauna så som skjell, korstroll eller annet.  
 

 
 

I vannområdet straks vest for planlagt brygge er et ikke ubetydelig bunnareal dominert av 
stein og blokk, jf foto under fra 1m dyp. Dette vannområdet ville normalt representert et 
hardbunnsområde med verdi som leveområde for tangarter så vel som hardbunnsfauna som 
rur, kalkormer og skjell, men fremsto som nakne og bare dekket av tynt sedimentlag. 
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Dominans av trådalger som eneste innslag av makrovegetasjon var gjeldende for hele det 
undersøkte området med unntak av beltet langs land fra 0 til 0,5m dyp. Her i strandsonen/-
vannkanten var det imidlertid ikke alger som overtok, men derimot karplanter (høyere 
planter) og da primært ferskvannsarter. En vannprøve ble tatt og viste da også at 
vannforekomsten i overflatelaget utenfor Tengsastrond på denne tiden (25. juni 2019) var 
sterkt ferskvannsdominert med en ledningsevne på 2200 µS/cm. Oseanisk sjøvann har 
ledningsevne ca 75000 µS/cm. Saltinnhold < 1g pr liter mot 35g pr liter for oseanisk vann. I 
strandsonen øst for planområdet var det etablert (ny ?) sandstrand og her vokste en variert 
flora av vannplanter på 0,1 – 0,5m dyp. Dominerende arter var engdannende tjerngras 
(Littotrella uniflora) og tusenblad (Myriophyllum sp.). Her ble også funnet korsevjeblom 
(Elatine hydropiper), en pusleplante som er rødlistet som nær truet. Bildet under viser eng av 
tjerngras på ca 0,3m dyp. Bemerk innslag av trådalger på disse; trådalgene danner en «sky» 
over vegetasjon den setter seg på. Ved kraftig trådalgedekke over tid vil ofte basisplanten dø 
som følge av utskygging. Nederste bilde viser tusenblad på ca 0,3m dyp. 
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Innerst i bukta og derved betydelig vest for planlagt lokalitet danner et belte av pollsivaks 
(Schoenoplectus tabernaemontani) en egnet våtmark, og et betydelig antall stokkender 
(Anas platyrhynchos) ble skremt ut av våtmarken da båten kom for nær. Fuglene returnerte 
etter kort tid, noe som gir en indikasjon på viktigheten av denne vel-utviklede lokaliteten.  
 

Andre observasjoner fra krysskjøringen over vannområdet var observasjon av to 
brennmaneter, tilsynelatende livløse/med svake farger, og over bunnen på ca 2m dyp, dvs i 
ytre del av undersøkt område. Selv om fargene var svake fremsto de som mindre 
eksemplarer av vanlig rød brennmanet  (Cyanea capillata).  
 

Vurdering av vannområdet basert på visuelle observasjoner: 
 

I et vannområde som Tengsastrand – som er beliggende ved en stor ferskvannskilde – 
Bjerkreimselvas utløp – men samtidig ligger i sjønivå og med kontakt med oseaniske 
vannmasser, så vil vannforekomsten veksle i salinitet med vannbevegelsene i sjø (tidevann, 
lavtrykk og vindpress) og ferskvannstilførselen fra Bjerkreimselva (varierende vannføring). 
En øyeblikksmåling av salinitet vil derfor ikke svare på hvilke plante- og dyrearter området er 
egnet for over tid, da dette vil kunne variere over vide rammer, Derimot vil fauna og alger 
kunne beskrive hvilken vanntype (salinitet) som er dominerende for lokaliteten over tid. 
 
Når denne tilnærmingen legges til grunn for det undersøkte vannområdet, så er imidlertid 
funnene uventet, især sett i forhold til at området inngår i naturbaseobjekt verdifulle 
bløtbunnsområder: Det undersøkte området omfatter pr 2019 ikke ålegraseng, 
ålegrasbestander og/eller innslag av marine alger i form av tang, tare, grønnalger eller 
rødalger, og det registreres ikke spor av makrofauna på sjøbunnen eller i strandsonen 
(skjellrester/skallrester). På tross av vekslingen mot Vestersundet mot Egersund og derved 
oseaniske sjøområder, så fremstår det undersøkte vannområdet som et ferskvannsdominert 
vannområde i så stor grad at verken marine eller brakkvannsarter kan leve der over tid.  
 
Viktig del av forklaringen på dette vil være at Egersund ligger ved Norges eneste 
amfidromiske punkt, det vil si på et sted hvor tidevannsbølgen er tilnærmet null; Fra 
amfidromisk punkt øker tidevannsbevegelsene både østover/sørover og vestover/nordover. 
Dette gjør at fjordområdene ved Egersund – i motsetning til resten av Norges fjorder – ikke 
har tidevannsbevegelsene hver sjette time til å flytte sjøvann inn og ut av fjordene og derved 
sikre en rimelig stabil innlasting av sjøvann. Derved vil vannet i de innerste fjordarmene bli 
gradvis ferskere over tid på grunn av tilsig av ferskvann fra innlandet inntil en situasjon med 
pålandsvind/lavtyrykk bidrar til å presse sjøvann inn også i tidevannsfrie vannområder. Slik 
episodisk innpressing av sjøvann vil typisk fremstå som et dypereliggende sjøvannslag med 
et ovenforliggende ferskvannslag (i dette tilfellet vedlikeholdt av Bjerkreimselva). Det er 
sannsynlig at brennmanetene observert er fra en slik sjøvannsinnpressing noe tid i forveien.  
 
Både ålegras og flere av tangartene kan leve i brakkvann og kan kortvarig tolerere 
ferskvannspåvirkning, men kan ikke leve over tid i ferskvann. Det undersøkte området 
fremstår som et areal hvor ålegras og brakkvannstolerante tangarter ikke kan leve, noe som 
støttes av at det ikke finnes spor av brakkvannstolerante skjell/skallrester eller krepsdyr (rur).  
Samtidig vil periodevis innpressing av sjøvann bety at også en eventuell ferskvannsflora og 
ferskvannsfauna vil få problemer over tid, med unntak av i det aller øverste vannlaget, som 
tilnærmet permanent vil være ferskvann som følge av stadig tilførsel fra Bjerkreimselva. 
Dette kan være forklaring på at man finner godt utviklet, ren ferskvannsflora i den øverste 
halvmeteren av vannlaget, men ikke nedover mot større dyp (1-2m), hvor eksempelvis 
botnegrasenger naturlig ville dominert om vannkvaliteten var stabil ferskvann over tid.  
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4.3  Sedimentprøver 

 
I marine miljøer kan det være en meget omfattende og variert fauna i sjøbunnen ned til ca 
50cm dyp (polychaeter) under sjøbunnen, men vanligst ned til ca 5-10cm dyp, hvor 
oksygenutvekslingen gjerne opphører. I forurensede sjøområder er gjerne sjøbunnens 
sedimenter uten høyere liv også hva gjelder de øverste centimetrene, og er påvirket av H2S 
(sterkt giftig) på grunn av anoksisk nedbrytning. Analyse av bunnsedimentene er derfor et 
viktig grunnlag for tilstandsvurdering av sjøområdet og kan tidvis også fortelle om utvikling 
over tid, dersom innslaget av skallrester/skjellrester eller andre biologiske spor endrer seg 
nedover i sedimentene = tilbake i tid.  
 
Det ble tatt 4 grabbhugg med Peterson bunngrabb fra 1 til 2m vanndyp og fordelt med 2 
hugg utenfor planlagt brygge, og to grabbhugg i fordelt hhv hhv. øst og vest for tiltaks-
området. I tillegg to grabbhugg for sedimentkjemi. Grabbhuggene er vist på GPS kartet 
under.  
 
Sedimentprøvene sjekkes umiddelbart for H2S, og pakkes så for analyse. På lab. beskrives 
prøvene før de undergis undersøkelse ved sikting (utvasking av fauna og fragmenter) og 
deretter undersøkelse i stereomikroskop for å finne og identifisere fauna og faunarester. 
 
Kjemiprøvene fryses for senere analyse av tørrstoffinnhold, gløderest og KOF (Kjemisk 
OksygenForbruk). 
 
Ut over sedimentprøvene ble det tatt en vannprøve fra ytre del av undersøkelsesområde for 
måling av salinitet (ledningsevne) og næring.  
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Sedimentprøvene var ganske likeartede i form, og besto av bløtt, ensartet sediment med 
stort vanninnhold og typisk i så tykt lag at grabben ble fylt ved i sin helhet, dvs sediment-
tykkelse >=10cm. Ofte ble imidlertid prøvetakingen sabotert ved at mindre stein (2-10cm) 
satte seg mellom kjevene og hindret stenging. Dette indikerer at sjøbunnen opprinnelig har 
vært en enhetlig sand/grusflate med spredt stein på overflaten, men i dag er dekket av 
sediment i tilstrekkelig lag til at steinene i hovedsak er skjult. Se allikevel undervannsfoto på 
side 14 hvor mye enkeltstein er synlig. Bildet under = typisk grabbhugg. Nederst: 
sedimentprøven ved 6x forstørrelse, bemerk meget uniform granulering av sedimentene. 
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I det følgende gjennomgås sedimentprøvene for funn. Jf. GPS kartet for plassering av 
grabbhugg.   
 
Stasjon 1: Grabbhugg fra 1,8m dyp. Ensartet brungrått og markert granulert sediment uten 
makroinnslag (enkeltdeler av dyr, planter eller mineraler som kan sees uten hjelpemidler). 
Ingen/ubetydelig lukt av H2S. Sikting i 250 µm duk siler ut ca 1 ccm materiale som fremstår å 
bestå av små plantedeler samt fauna: 1 st levende muslingekreps (Ostracoda sp.) samt 4 
levende fjæremygglarver (Chirenomidae sp.). Sistnevnte er markert røde i fargen (pga 
hemoglobin) som viser tilpasning til oksygenfattige sedimenter. Utsiktingen avdekker små 
fragmenter av skjell som kan være fra hjertemusling samt noen få hus av juvenile (1,5-2mm) 
snegl. Disse var sorte (svovelpåvirkede) og kan være eldre materiale.   
 
 
Stasjon 2: Grabbhugg fra 2m dyp. Ensartet, granulert sediment lik prøve 1. svak lukt av H2S. 
Her makroinnslag i form av i alt 5 eldre skallhalvdeler av ant. butt sandmusling (Mya 
truncata), hvorav 2 med hull som kan antyde angrep av boresnegl. Alle skjellene av lik 
størrelse; 8-10mm. Etter utvasking med 250 µm duk fremkommer i tillegg 2 sneglehus (juv. 
1,5-2mm), 1 fjæremygglarve og 1 muslingkreps, begge levende. Dessuten inneholder 
materiale litt innslag av identifiserbare plantefragmenter og noen få gruskorn (skarphkantede, 
ikke typisk elvegrus).  
  
 
Stasjon 3: Grabbhugg fra 1,5m dyp. Vanskelig stasjon da grabben ofte hindres å lukke seg 
ved at småstein hindrer lukking av kjevene. Samme type sediment og granulering som ved 
stasjon 1 og 2, men overraskende stor innslag av knust/skarpkantet grov sand/fin grus +/-
3mm. Ikke lukt av H2S. Utsikting med 250 µm duk avdekker litt små planterester, noen få 
fjæremygglarver (levende) og ikke-identifiserbare skjellfragmenter men tilsynelatende fra to 
arter.  
 
Stasjon 4: Grabbhugg fra 1,8m dyp. Svak men markert lukt av H2S. Samme type sediment 
og granulering som ved stasjon 1 - 3, men innslag av knust/skarpkantet grov sand/fin grus 3-
5mm. >10 st levende fjæremygglarver 
 

 
 
  

Fjæremygglarve fra 
prøve nr 3. Kan være 
en Chironomus 
plumosus form, som 
er svært tolerant på 
vannkjemien og 
lever nedgravet i 
oksygensvake 
sedimenter. 
Rødfargen skyldes 
hemoglobin som 
disse har for økt 
oksygenopptak i 
oksygenfattig miljø 
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Sedimentprøver – diskusjon av funn 
 
I et marint bløtbunnsområde i nogenlunde akseptabel miljøtilstand ville spor av levende og 
død fauna vært omfattende og dekket en rekke dyregrupper. Funnene i grabbprøve 1-4 viser 
at Tengsastrand.området hva gjelder undersøkt areal er en helt annen kategori natur, 
særdeles artsfattig og med meget tynn faunahistorikk, her forstått som spor etter tidligere 
dyreliv. Funnene bekrefter at undersøkt område ikke kan vedlikeholde marin fauna, 
brakkvannsfauna eller ren ferskvannsfauna, derimot fungere som leveområde for et lite antall 
grupper med stor toleranse for salinitetvariasjon. Man finner levende individer av to grupper 
(fjæremygg og skjoldkreps) men også spor etter innslag av marint tilknyttede arter (butt 
sandskjell, muligens hjerteskjell (Cardium edule) samt ubestemte juvenile snegl. 
Tilstedeværelsen av disse må forklares:  
 
Juvenile snegl har larvestadium og utvikler sneglehus som sub-mikro individer og kan da 
flyttes med vanntrømmene. At man ved Tengsastrand finner et lite antall av snegl men 
utelukkende som små juvenile former (1,5 – 2mm) tilsier at det tidvis kan føres inn juvenil 
snegl med strømmende sjøvann, men som dør etter kort tid, hvoretter det verken gjenfinnes 
sneglehus eller skallrester fra annet enn disse sub-mikro individene. 
 
Hjertemusling er en av få arter man kan se for seg at lever i bløtbunnsområdet utenfor 
Tengsastrand. Arten er uhyre robust i forhold til å tolerere brakkvann, ferskvann og sviktende 
oksygenforhold, og kan lukke seg over lang tid ved kritiske vannforhold. Dersom 
hjertemusling er etablert på eksempelvis 2 meters dyp kan man se for seg at denne i 
hovedsak vil kunne leve i et brakkvannsmiljø, og stenge seg i perioder hvor ferskvanns-
tilførselen er så stor at arten ikke kan tolerere dette. Dersom observert skjellfragment er fra 
hjertemusling, så vil dette formodentlig være fra en periode akseptabel for arten. Pr 2019 
fremstår det imidlertid ikke som hjerteskjell lever i sedimentene straks utenfor Tengsastrand; 
skjellene og skjellfragmenter fra hjerteskjell er mekanisk sterke og derfor vanlig å finne i 
grabbprøvene fra områder hvor dyrene lever. Når disse ikke gjenfinnes i øvrige grabbprøver 
antyder det at det er en del tid siden arten i noe omfang har eksistert her.    
 
Funn av skjellhalvdeler av juvenil, butt sandmusling er sammenfallende med observasjonene 
over; alle skjellene er like store, og er av en viss alder. De kan tyde på at det i en periode, fra 
larvestadiet/bunnslåing av muslingene og i noen måneder/et halvår har vært levelige forhold 
for sandmusling og også for en boresnegl som har angrepet disse. Funn av skjell av bare en 
størrelse og kun juvenile tilsier at dette kan være en forholdsvis uvanlig hendelse.  
 
Hva gjelder de fysisk/kjemiske forholdene i sedimentprøvene så er det interessant at 
materialet er så granulert, jf mikrofoto av granulert sediment. Terrateknikk har registrert slik 
granulering av sediment i vannområder som mottar en viss organisk belastning fra mekanisk 
renseanlegg, uten at man skal ha mening om hvorvidt et slikt anlegg kan være kilden i dette 
tilfellet.  
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4.4  Sedimentprøver - kjemi 
 
Det ble hentet opp to sedimentprøver fra ytre del av planområdet, jf GPS kartet. 
Sedimentprøvene ble analysert for tørrstoff, gløderest og KOF (Kjemisk OksygenForbruk). 
KOF analysen ble gjennomført ved å slemme 1g våtvekt sediment i 100ml destillert vann for 
KOF analyse i nivået 10-1500 mg/l oksygenforbruk. Kort beskrevet 
 

- Tørrstoffinnhold: forteller om vanninnholdet i sedimentet noe som gjerne avspeiler 
organisk innslag og avlagringshastighet; organisk dominert sediment har høyt 
vanninnhold 
  

- Gløderest bestemmes ved å ta tørrstoff fra tørrstoffanalysen og utsette denne for 
forbrenningstemperatur men uten flamme. Ved denne analysen forbrennes organisk 
karbon og uorganisk materiale (gløderest) bestemmes gravimetrisk.  
 

- KOF bestemmes ved å la vannbasert prøveuttak reagere med syre ved 1500c i 
reaksjonskyvetter for oksydering ad libitum hvoretter oksygenbehovet nødvendig for 
oksyderingen bestemmes ved fotometrisk analyse. KOF nivået er et mål på hvor stort 
oksygenforbruk biologisk nedbrytning av det aktuelle stoffet ville utløst. Jo mer 
organisk stoff sedimentene inneholder jo større er KOF innholdet. Sedimenter 
produsert ved eutrofiering/organisk forurensning vil alltid vise høyt KOF nivå.     
 

   
Prøve nr Våtvekt g Tørrstoff  

gram  og % 
Gløderest  

% av tørrstoff 
KOF for 1gram 

sediment i 
100ml vann 

 
Kjemi 1 50g 14,48 gram 29% 84% 825 mg/l 

 
Kjemi 2 35g   8,81 gram 25% 82% 410 mg/l 

 
 
 
Vannprøve: Det var ikke planlagt å ta vannprøve eller foreta vannanalyser som del av dette 
arbeidet, men da vannvegetasjonen viste seg avvikende ble det tatt en prøve i ytre del av 
prøvefeltet for å fastslå salinitet/ledningsevne. Denne prøven viste at overflatelaget var 
dominerende ferskvann (ledningsevne 2200 µS/cm / < 1g salt pr L mot 35g salt pr L i 
oseanisk vann), med bare svak saltpåvirkning.   
 
Ut fra dette ble det gjort en enkel analyse på fosfor som forventet vekstbegrensende element 
i ferskvannsmiljøet. Analysen ble gjort fotometrisk og gav verdi på 34 µg/L P i prøven. I 
forhold til veileder for klassifisering av økologisk tilstand i vann og klassegrenser for elv 
(vanntype RN9: kalkfattig, humøs) så plasserer denne verdien vannet i kategori knekkpunkt 
mellom moderat og dårlig tilstand, dvs markert forurenset. Dette harmoniserer med observert 
vegetasjon/trådalgedominans og sedimentsituasjonen.     
 
Diskusjon av funn: Tørrstoffinnholdet og især gløderesten fra prøvene er overraskende høye, 
og forventes å skyldes at Tengsastrand ligger i bakevjeområdet for Bjerkreimselva på slik 
måte at suspendert stoff -  herunder uorganisk stoff – kan antas å avsette seg i en slik 
bakevje innblandet i organiske avsetninger og organisk produksjon. Dette støttes av at 
sedimentene også (især da sedimentprøve nr 3 & 4 fra biologiske prøver) omfattet 
overraskende innslag av korn av grov sand iblandet sedimentene.  
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5 Vurdering av forventede virkninger av tiltak i vann 

 
 
Undersøkelsene Terrateknikk har gjennomført tilsier at vannområdet utenfor Tengsastrand – 
her avgrenset til undersøkelsesområdet – har todelt karakter med ferskvannsdominert 
vannområde hva gjelder øverste vannlag – som vedlikeholdes av vannstrømmen fra 
Bjerkreimselvas utløp, og sterkt varierende vannsituasjon i dypere lag (0,5 – 2m) hvor 
periodevis innpressing av sjøvann vekslende med periodevis utvasking med ferskvann fra 
elva skaper fysiologisk særs krevende leveområder for både flora og fauna. Dette vurderes å 
være hovedårsaken til manglende marin fauna og manglende innslag av marine arter så som 
ålegras, brunalger og makroformer av grønnalger.  
 
Dominans av trådalger er i denne sammenhengen meget uheldig og beskriver en 
vannforekomst i dårlig tilstand med begrenset verdi som biotop for høyere dyreliv.  
 
Planlagt flytebrygge for småbåter er plassert i posisjon hvor dagens brygge og båthus er 
lokaliser, og hvor vanndypet vurderes tilstrekkelig for de båttyper som man kan forvente å 
benytte på et hyttefelt for fritidsboliger. Behovet for mudring forventes derfor å være 
begrenset til arrondering for fundamentering mot land, og berører ikke lokaliteter av verdi 
som leveområde for dyr eller planter annet enn trådalger.  
 
På grunn av sjøbunnens svake biologiske verdi hva gjelder dyp > 1m (sedimentbunn med 
trådalger) er det vanskelig å se at båtaktivitet som følge av småbåtbrygge skal kunne påvirke 
biologiske forekomster negativt; de biologiske forekomstene i vann som vurderes å ha verdi 
er våtmarken innerst i bukta og derved fra > 50m fra planlagt flytebrygge, samt innslaget av 
rødlistearten korsevjeblom (Elatine hydropiper) i strandsonen på eiendommen øst for 
planområdet og derved ikke forventet påvirket av planlagt utbygging, brygge eller tilknyttet 
aktivitet. 
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