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Sammendrag: 

Wergeland Krog Naturkart har, på oppdrag for Sweco Norge AS, ved Marianne Glomvik, 
gjennomført en kartlegging av marint naturmangfold ved Sarpsborg Seilforenings bryggeanlegg 
i Løkkevika i Sarpsborg kommune, Østfold. Oppdragsbestillingen ble mottatt i e-brev fra 
Marianne Glomvik, den 28. september 2021.  

Sarpsborg Seilforening planlegger å bygge nytt klubbhus og ny brygge/småbåthavn, og hele 
planområdet ligger innenfor en forekomst av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen som 
er vurdert som Svært viktig l(A). Det ble derfor, i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området, behov for en kartlegging av naturmangfoldet i området. Den 
foreliggende rapporten viser resultatet av den marine feltundersøkelsen av planområdet. 

Området ble undersøkt av WK Naturkart i løpet av én feltdag, den 17. oktober 2021, ved biolog 
Jan Ingar Båtvik og naturforvalter Ola M. Wergeland Krog. Det ble konstatert at den svært 
viktige naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen, som ligger i Naturbase (des. 2021), må 
være et resultat av en modelleringsfeil. Retningslinjene for avgrensningen av naturtypen 
Bløtbunnsområder i strandsonen, er + 1 og ned til - 2 m dyp, beregnet etter sjøkartnull. Men 
her var hele Grimsøykilen avgrenset, samt sjøområdet utenfor Dusavika, Knarrvika, Løkkevika 
og over til Granholmen (figur 3), og med dybder, i henhold til sjøkartet, helt ned mot 30 m. Det 
ble for omfattende i dette prosjektet å kartlegge hele denne lokaliteten på nytt, men alt areal 
innenfor planområdet, samt et antatt influensområde, ble kartlagt på nytt. Dette medførte at 
bare ei relativt smal stripe langs deler av strandlinjen innenfor planområdet, ble avgrenset som 
naturtypen Bløtbunnsområde i strandsonen og vurdert som Lokalt viktig (C). Siden denne 
naturtypelokaliteten kun er basert på kartlegging av en meget begrenset del av den 
opprinnelige lokaliteten, vil den nye avgrensede naturtypelokaliteten bli sendt inn til Naturbase / 
Miljødirektoratet med en ny ID. 

Det ble ikke registrert rødlistearter eller andre hensynskrevende arter. Av fremmedarter ble det 
registrert store mengder av SE-arten Agarophyton vermiculophyllum, en rødalge som første 
gang ble påvist her i landet i 2012, men som nå finnes spredt fra svenskegrensen til Agder. 
Arten er nå stedvis en dominerende makroalge i mange beskyttede gruntvannsområder i 
Østfold. 

Emneord: 

Sarpsborg Seilforening 

Marint naturmangfold 

Fremmedarter 

Bryggeanlegg 

Kartlegging 

Forsidebilder:  Sarpsborg Seilforenings to brygger fotografert fra vest (øverst) og fra sør 
(nederst) den 17. oktober 2021. Begge foto: Ola M. Wergeland Krog. 
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1 INNLEDNING  

Wergeland Krog Naturkart har, på 
oppdrag for Sweco Norge AS, ved 
Marianne Glomvika, gjennomført en 
kartlegging av marint naturmangfold 
ved Sarpsborg Seilforenings 
bryggeanlegg i Løkkevika i 
Sarpsborg kommune, Østfold. 

Oppdragsbestillingen ble mottatt i e-
brev fra Marianne Glomvik, den 28. 
september 2021.  

Feltarbeidet ble utført av firmaet 
Wergeland Krog Naturkart, v/ 
naturforvalter Ola Wergeland Krog 
og biolog Jan Ingar Båtvik. 

I motsetning til kartleggingen av 
naturtyper på land og i ferskvann, 
hvor ansvaret for kartleggingen er 
delegert til kommunene, er den 
generelle kartleggingen av marine 
naturtyper organisert på nasjonalt 
nivå. Den nasjonale kartleggingen 
bygger delvis på feltundersøkelse og 
delvis på datamodellering, og bør 
derfor suppleres med 
feltundersøkelser dersom den skal 
brukes som vurderingsgrunnlag for 
tiltak som kan ha effekt på 
biomangfoldet.  

Sarpsborg Seilforening planlegger å 
bygge nytt klubbhus og ny 
brygge/småbåthavn, og hele 
planområdet ligger innenfor en forekomst av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen som 
er vurdert som Svært viktig (A). Det ble derfor, i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området, behov for en kartlegging av naturmangfoldet i området. Den 
foreliggende rapporten viser resultatet av den marine feltundersøkelse av planområdet.  

Figur 1.  Undersøkelsesområdets beliggenhet ved 
Løkkevika i Sarpsborg kommune, Østfold.  
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2  PLANOMRÅDE OG TILTAK 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger utenfor Løkkevika i Sarpsborg kommune. Det marine kartleggingsområdet 
består av sjøområdet omkring de to eksisterende bryggeanleggene (figur 2). Influensområdet 
er ikke kartfestet, men vurderes til å være sammenfallende med planområdet.  

 

Figur 2. Reguleringsplanområdet for Sarpsborg Seilforenings plan nye brygge / 
småbåthavn i Løkkevika, Sarpsborg kommune, Østfold.  
 

2.2 Tiltaket 

Utformingen av de nye bryggene / småbåthavna er ennå ikke ferdig bestemt. Resultatet av 
denne kartleggingen vil være ett av flere underlag for den endelige utformingen.  
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3 METODE 

3.1 Generelt 
Formålet med denne rapporten er å kartlegge 
forekomster av marine naturtyper, rødlistearter, 
fremmede arter samt det generelle artsmangfoldet som 
kan bli berørt av tiltaket. Kartleggingen av rødlistede eller 
hensynskrevende naturtyper og/eller arter, vil være en 
forutsetning for konsekvensvurderingen av tiltaket.  

Kartlegging av marine naturtyper er gjort etter DN 
Håndbok 19-2001 (Direktoratet for naturforvaltning 
2007), hvor verdisettingen (nå økologisk kvalitet) er 
basert på NIVA rapporten Nasjonal kartlegging – kyst 
2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine 
naturtyper og nøkkelområder for arter (Bekkby m.fl. 
2020).  

Fremmede arter (se tekstboks) er basert på 
Fremmedartlista 2018 (Artsdatabanken 2018), og 
rødlistestatus for arter (se tekstboks) er basert på 
gjeldende norsk rødliste (Artsdatabanken 2021b). 

3.2 Registreringer  

3.2.1 Eksisterende informasjon 

Innsamlingen av kjente opplysninger om naturmangfoldet har foregått ved søk i offentlige 
databaser hvor de mest sentrale er Naturbase (Miljødirektoratet 2021) og Artskart 
(Artsdatabanken 2021a). Opplysninger har også vært innhentet ved studier av flyfoto samt 
kontakt med enkeltpersoner med naturfaglig kunnskap om området. Andre viktige datakilder i 
forbindelse med konsekvensvurderingen er Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil 
(Fiskeridirektoratet 2021), med temalag som kystnære fiskeridata, ulike plandata, 
verneområder, m.fl.  

3.2.2 Feltarbeid og dokumentasjon 

Registreringer av naturtyper, sjeldne eller rødlistede arter, samt fremmede arter, ble foretatt 
ved feltarbeid fra båt. Registreringene ble foretatt vha. undervanns videoutstyr, vannkikkert, 
kasterive og stangsil. Punktregistreringer og sporlogg (se vedlegg 1) ble registrert vha. 
håndholdt GPS. Dybder ble registrert vha. fastmontert ekkolodd. Når det gjelder 
videoundersøkelsen så følger den i store trekk metodikken i kap. 6.4 – Transektundersøkelse i 
Norsk Standard for ”Vannundersøkelser, visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauede 
observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata” (NS 9435:2009) hvor den største forskjellen 
fra standarden er at dette er en kvalitativ kartlegging av rødlistede, sjeldne eller spesielle arter / 
naturtyper som er viktige for naturmangfoldet. Kvantitativ beskrivelse av trivielle arters 
forekomst, tilstand og bestandsstørrelse er ikke et mål for denne kartleggingen. 

I tillegg til det nevnte utstyret ble det også benyttet drone til fotografering av 
gruntvannsområdene hvor dybdeforhold, kontraster og skygger av eventuell bunnvegetasjon 
framkommer. Det tas serier med vertikale dronefotografier som settes sammen, georefereres 
og legges inn som bakgrunn i det aktuelle GIS-prosjektet. Denne metoden er til god hjelp ved 
avgrensning av naturtypelokaliteter på grunt vann. 

Rødlistestatus: 

CR = kritisk truet (Critically 
Endangered) 

EN = sterkt truet (Endangered) 

VU = sårbar (Vulnerable) 

NT = nær truet (Near Threatened) 

DD = datamangel (Data Deficient) 

Fremmedarter kategorier: 

SE = Svært høy risiko 

HI  = Høy risiko 

PH = Potensielt høy risiko 

LO = Lav risiko 

NK = Ingen kjent risiko 
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4 REGISTRERINGER 

4.1 Naturtyper 

4.1.1 Kjente registreringer av naturtyper 

Ved planområdet i Løkkevika er det i Miljødirektoratets database, Naturbase (Miljødirektoratet 
2021), registrert én forekomst av marine naturtyper (figur 3). Dette er en forekomst av 
naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen (BM00072249) (vedlegg 2). Forekomsten er 
registrert av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) den 16.12.2010 og vurdert til verdien 
Svært viktig (A) (Miljødirektoratet 2021). Verdivurderingen er av NIVA begrunnet med 
lokalitetens størrelse som er 930,2 daa.  

Figur 3. Kjente forekomster av marine naturtyper slik de ligger i Naturbasen. Kartet viser at 
hele planområdet ligger innenfor en meget stor lokalitet med naturtypen Bløtbunnsområder 
i strandsonen (oransje skravur). Rød stiplet linje er planområdet for tiltaket. 
 

4.1.2 Nye registreringer/oppdateringer av kjente forekomster basert på nytt feltarbeid 

Området ble undersøkt av WK Naturkart i løpet av én feltdag, den 17. oktober 2021, ved biolog 
Jan Ingar Båtvik og naturforvalter Ola M. Wergeland Krog. Området ble godt dekket vha. båt 
og videofilming under vann, kasterive, vannkikkert, vading på grunt vann, samt fotografering 
med drone. Dybderegistreringer ble gjort med ekkolodd. Alle mål ble justert til sjøkartnull 
(1996-2014) i henhold til Kartverkets tidevannstabell og vannstandsvarselet som inkluderer 

https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/resultat?id=728048
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meteorologiske data på det aktuelle tidspunktet. Det er lite sannsynlig at naturtyper eller 
forvaltningsrelevante forekomster av sjeldne/rødlistede arter har blitt oversett innenfor 
utredningsområdet. Ved befaringen var sikten relativt normal for området, dvs. tilfredsstillende 
for kartlegging på grunt vann. Værforholdene var meget gode med stille vær og solskinn.  

Naturtyper 

Ved en forhåndsvurdering av området på kartet, ble det klart at den eksisterende lokaliteten 
med naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen, måtte være feil avgrenset. Retningslinjene 
for avgrensningen av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen, er fra strandlinjen og ned til 
2 m dyp, beregnet etter sjøkartnull. Men her var hele Grimsøykilen avgrenset, samt sjøområdet 
utenfor Dusavika, Knarrvika, Løkkevika og over til Granholmen (figur 3), og med dybder, i 
henhold til sjøkartet, helt ned mot 30 m. Det ble for omfattende i dette prosjektet å kartlegge 
hele denne lokaliteten på nytt, men alt areal innenfor planområdet, samt et antatt 
influensområde, ble kartlagt på nytt. Dette medførte at bare en relativt smal stripe langs deler 
av strandlinjen innenfor planområdet, ble avgrenset som naturtypen Bløtbunnsområde i 
strandsonen. Den nye avgrensningen er vist i figur 4 nedenfor, og beskrivelsen av naturtypen 
følger nedenfor. Siden denne naturtypelokaliteten kun er basert på kartlegging av en begrenset 
del av den opprinnelige lokaliteten, vil den nye avgrensede naturtypelokaliteten bli sendt inn til 
Naturbase / Miljødirektoratet med en ny ID. 

Figur 4. Ny avgrensning av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen er vist med grønn 
skravur. Rød stiplet linje er avgrensningen av planområdet. 
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Knarrvika 

ID Na3003-101 
Posisjon:  32V 625257 6559018 (WGS84) 
Naturtype:  Bløtbunnsområder i strandsonen (I08) 

Utforming Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder (I0803) 

Areal: 6,5 daa 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Undersøkt/kilder:  WK Naturkart 17.10.2021, NIVA 16.12.2010 

Siste feltsjekk: 17.10.2021 

Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig registrert av NIVA i 2010. Lokaliteten ble i 2021 revidert 
av firmaet Wergeland Krog Naturkart, v/ Jan Ingar Båtvik og Ola M. Wergeland Krog, i 
forbindelse med kartlegging av marint naturmangfold som en del av grunnlagsutredningen for 
en ny reguleringsplan for Sarpsborg Seilforenings land- og bryggeanlegg i Løkkevika. 
Revisjonen resulterte i en totalt ny avgrensning, da det viste seg at den avgrensede lokaliteten 
fra 2010 måtte være helt feil avgrenset. Denne naturtypen er derfor gitt en ny midlertidig ID og 
oversendt Naturbasen / Miljødirektoratet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av ei smal stripe med bløtbunn langs 
strandsonen i Knarrvika utenfor det bebygde området Løkkevika i Sarpsborg kommune, 
Østfold. Hele sjøbunnen utenfor og innover i Grimsøykilen består av leire. Stranda langs 
bløtbunnsområdet består av løsmasser med sand og noe grus, som utover går over i 
finpartiklet materiale, stedvis med opphopning av skjell og skjellsand. Se droneopptak fra 
området her: https://youtu.be/KxCVORuVdFo 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en forekomst av naturtypen 
Bløtbunnsområder i strandsonen med utformingen Strandflater med bløtt mudder i beskyttede 
områder. Innerst på grunna består sjøbunnen av sand, noe grus og en del skjell og skjellsand.  
Utover fra ca. 1 m dyp var det jevn mudderbunn. Den totalt dominerende arten makroalger var 
rødalgen Agarophyton vermiculophyllum (SE). Deretter følger i mengde sagtang Fucus 
serratus og tette bestander av grønndusk Cladophora sp. Deretter noe tarmgrønske 
Enteromorpha intestinalis og blæretang Fucus vesiculosus. Av dyrearter dominerte skall av 
blåskjell Mytilus edulis. Bare døde blåskjell ble observert, men det ble ikke gjort noen innsats 
for å påvise om det fantes levende eksemplarer. Av andre vanlig forekommende arter var det 
hjerteskjell Cerastoderma edule og strandnegl Littorina sp. Det var påfallende mye skjell og 
skjellrester i området, men svært lite levende muslinger. Strandkrabbe Carcinus maenas var 
vanlig forekommende, og det kan se ut som den har hatt fordel av bedre skjul etter 
innvandringen av rødalgen Agarophyton vermiculophyllum. Ellers ble det notert korstroll 
Asterias rubens. 

Artsmangfold: Av rødlistearter ble det registrert spredt forekomst av den tidligere rødlistede 
muslingen vanlig sandskjell Mya arenaria, ellers ingen nevneverdige arter observert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Tre større brygger starter innenfor bløtbunnsområdet og 
fortsetter utenfor på dypere vann. Dessuten ligger det fire små brygger innenfor. En større del 
av strandsonen benyttes som badestrand, noe som vurderes som uproblematisk i forhold til 
naturmangfoldet i bløtbunnsområdet.   

Fremmede arter: Det ble notert store mengder av SE-arten Agarophyton vermiculophyllum, en 
rødalge som første gang ble påvist her i landet i 2012, men som nå finnes spredt fra 
svenskegrensen til Agder. Arten er nå stedvis en dominerende makroalge i mange beskyttede 
gruntvannsområder i Østfold. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypen er en del av flere marine naturtypelokaliteter i 
Skjebergkilen.  

Verdivurdering: Lokaliteten er langstrakt og liten, bare ca. 6,5 daa. I henhold til gjeldende 
kriterier for verdisetting (Bekkby m.fl. 2020), får lokaliteten poengsum 4 og vurderes dermed 
som Lokalt viktig (C). 

https://youtu.be/KxCVORuVdFo


Wergeland Krog Naturkart 

Sarpsborg Seilforening. Kartlegging av marint naturmangfold ved foreningens bryggeanlegg i Løkkevika, 
Sarpsborg. 

10 

Skjøtsel og hensyn: Dette er en liten, men robust lokalitet som er sterkt påvirket av sjø fra 
både vind og båttrafikk. Ingen spesiell skjøtsel eller spesielle hensyn synes påkrevet, utover 
tiltak som reduserer naturtypens areal eller naturmangfold.  

4.2  Rødlistearter 

Det ble ikke påvist rødlistearter innenfor planområdet. 

4.3 Fremmede arter 

Det ble notert store mengder av SE-arten Agarophyton vermiculophyllum, en rødalge som 
første gang ble påvist her i landet i 2012, men som nå finnes spredt fra svenskegrensen til 
Agder. 

4.4 Fiskeri/fisk 

Det er ingen registreringer i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil (Fiskeridirektoratet 
2021), som denne lokaliteten er i konflikt med. Tiltak innenfor planområdet vurderes derfor ikke 
til å representere noen trussel mot gyteområder eller andre viktige funksjonsområder for fisk 
eller andre kommersielle arter. 

4.5 Vilt 

Gruntvannsområder har som oftest betydning som beiteområder for våtmarksfugl. Det 
foreligger imidlertid ingen registreringer av våtmarksfugl innenfor planområdet i Artskart. 
Lokaliteten er dessuten liten og i tillegg så trafikkert at den ikke har noen spesiell betydning for 
fugl eller andre viltarter.  

5 REFERANSER 

Artsdatabanken 2018. Fremmedartlista 2018. Kun på nett.  

Artsdatabanken 2021a. Artskart 1.6. Artsdatabanken og GBIF-Norges metadatabase for 
formidling av stedfestet artsinformasjon. Resultater Nedlastet i november 2021. 

Artsdatabanken 2021b. Norsk rødliste for arter 2021.  

Bekkby, Trine, Eli Rinde, Sigurd H. Espeland, Heidi Olsen, Jonas Thormar, Ellen S. Grefsrud, 
Reidulv Bøe, Carla Freitas Brandt & Frithjof E. Moy 2020. Nasjonal kartlegging – kyst 
2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for 
arter. - NIVA rapport 7454-2020. 33 s. 

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. - DN Håndbok 
19-2001. Revidert 2007. 51 s. 

Fiskeridirektoratet 2021. Yggdrasil. Fiskeridirektoratets kart over Plan og sjøareal - kystnære 
fiskeridata. 

Miljødirektoratet 2021. Naturbasen. Database for arter og naturtyper. (http://kart.naturbase.no/) 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9aeb8c0425c3478ea021771a22d43476
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx
https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4b22481a36c14dbca4e4def930647924
http://kart.naturbase.no/


 

11 

VEDLEGG 1. SPORLOGG OG PUNKTREGISTRERINGER 

Planområdet er vist med rød stiplet linje. Båtens sporlogg er vist med gul strek. Gule punkter er 
dybdemålinger for en nøyaktig avgrensning av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen. 
På grunnere vann, hvor kartlegging fra båt ble supplert med vadestøvler, ble spor ikke 
registrert. 
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VEDLEGG 2. GRIMSØYKILEN I NATURBASE 

 

 

 

 


