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Markoppneset industriområde, Hammerfest kommune: 
Vurdering av byggesak /tillatelse til opparbeidelse av terreng – 
forholdet til Naturmangfoldloven  

Bakgrunn 

Hammerfest kommune har 21.07.2021 gitt Nussir AS tillatelse til opparbeidelse av terreng på 

Markoppneset, innenfor området som omfattes av gjeldende reguleringsplan for Markoppneset 

industriområde (2005, 2018). Denne tillatelsen er påklaget med begrunnelse om at inngrepet vil 

gi et irreversibelt naturinngrep og ha store påvirkninger på naturmangfoldet og reindriften i 

området. 

Sweco har i dette notatet vurdert foreliggende kunnskap om naturmangfold på land, opp mot 

krav til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven (§§ 8 - 10), Som et viktig grunnlag for disse 

vurderingene, gjennomførte Sweco v/Kjell Huseby en befaring på Markoppneset og i 

Repparfjord-området 23. og 24. september 2021. 

Metode og materiale 

Kunnskapsgrunnlag 

Fagrapporten fra konsekvensutredningen fra 2011 (Simensen & Frilund 2011):  

I fagrapporten inngår ikke Markoppneset i noen av de definerte delområdene som er undersøkt. 

Fagrapporten inneholder ikke noe direkte om naturmangfold på Markoppneset. Terrenget nær 

kysten omtales som næringsfattige områder med trivielle natur-/vegetasjonsforhold – bl.a. 

kreklinghei. Skogområdene rundt Fiskvatn (Ø) på oversiden av Fv 94 er nærmere beskrevet og 

her forekommer både blåbærbjørkeskog og noe rikere forekomster av bjørkeskog 

(småbregneskog og høgstaudeskog). Ingen rødlisteplanter er funnet i området. Gaupe og jerv 

finnes i området. 

Naturbase (Miljodirektoratet.no) 

I planområdet med nærområder er det ikke registrert verdifulle naturtyper (Jfr. DN Håndbok nr 

13). Ved utløpet av Dypelva er det registrert en forekomst av Naturbeitemark med lokal verdi 
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(C). Denne ble registrert i 2011, og for å opprettholde verdien ble det anbefalt at lokaliteten bør 

beites. Ved befaringstidspunktet i september 2021 så det ut til at området ikke var beitet de 

siste årene, og at verdien er sannsynligvis ikke opprettholdt.  

På Markoppneset er det dessuten registrert følgende plantearter i Naturbase: 

- Lappvier (registrert 29.8.2021): Dette er en norsk «ansvarsart» som betyr at mer enn 25 

% av den europeiske bestanden befinner seg i Norge. Arten står som «Livskraftig» på 

Norsk rødliste.  

- Slirestarr (registrert 29.8.2021): Dette er en norsk «ansvarsart» som betyr at mer enn 

25 % av den europeiske bestanden befinner seg i Norge. Arten står som «Livskraftig» 

på Norsk rødliste.  

- Ishavsmelde (registrert 28.8.2021): Også en «ansvarsart». Den står ikke på rødlista og 

er vanlig langs kysten i Nord-Norge. 

Disse funnene er gjort utenfor det avgrensede planområdet, men det utelukkes ikke at de også 

kan finnes innenfor. De to førstnevnte artene er kategorisert som «Livskraftige» og de vurderes 

ikke som sjeldne i Finnmark.  

I sjøen ved Markoppneset er svartand registrert i 1999. Svartand står oppført som «Nær truet» 

på norsk rødliste. Det foreligger flere nyere funn av arten i Repparfjorden og arten anses ikke å 

bli påvirket av slike tiltak på land. 

Sensitive arter (Miljødirektoratet): Jerv: Nærmeste registrerte forekomst ligger 13-14 km fra 

Markoppneset (2014). Nærmeste registrerte kongeørn ligger også 13-14 km fra Markoppneset. 

Ingen av de andre «sensitive artene» er registrert i offentlig tilgjengelige databaser i nærheten 

av Markoppneset. 

Befaring september 2021. Befaringen ble gjennomført for å få en oversikt over vegetasjonen og 

karplantefloraen på Markoppneset. Hovedbildet er preget av «gjengroingsvegetasjon». Det har 

tidligere vært gårdsdrift med beiter og slåtteeng som har blitt gjødslet. Dette var særlig tydelig i 

et fuktig område øst for/nedenfor GnrBnr 107/143 (og den nyanlagte veien), der oppslag av 

bjørk og vier-arter preger busk- og tresjikt. I feltsjiktet er det grasdominans med innslag av 

ugrasarter som hundekjeks, høymole, ryllik mm. Dette var i ferd med å bli til tett bjørkeskog av 

en middels frodig type.  På mer lettdrenert grunn, nord og øst for denne ungskogen, (marin 

strandavsetning med grus og sand iflg. NGUs løsmassedatabase) er vegetasjonen lite 

næringskrevende, og trærne står mer spredt: Bærlyngtype, Kreklingdominert med små innslag 

av blåbærskog, skrubbærvariant. Ned mot fjorden nedenfor «gjengroingsskogen», og mot nord 

mangler trærne og vegetasjonstypen kreklinghei dekker hele arealet. Dette er vanlig på alle 

strandavsetningene langs Repparfjorden og andre steder i Finnmark.  

Området innover mot Gorahatjohka og -jávri - på oppsida av veien – og over den planlagte 

tunneltraséen, har eldre, mer velutvikla skog enn Markoppneset. Vekstforholdene er bedre der 

og flere skogtyper er representert: Høgstaudebjørkeskog, lågurtbjørkeskog og 

blåbærbjørkeskog veksler i det småkuperte terrenget. Ingen av disse vegetasjonstypene er 

sjeldne/spesielt verdifulle. 
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Vegetasjonen i området tyder på at det er lavt potensiale for funn av truede karplanter (VU, EN 

og CR i Norsk rødliste) her. 

Området er ikke undersøkt grundig med hensyn til alle arter. Befaringstidspunktet (23.-24. 

september) var litt for seint i vekstsesongen til å bestemme alle plantearter siden de aller fleste 

blomsterplantene var avblomstret/visnet ned. Kunnskapen om naturforholdene fra 

konsekvensutredningen i 2011 er ikke tilstrekkelig for å kunne vurdere konsekvensene på en 

troverdig måte i 2021. Kravene og anbefalingene er endret og det har skjedd endringer i 

naturen som kan ha betydning.  

Informasjon som ligger i Naturbase viser at det er gjort registreringer av flora i 2021 (Norsk 

botanisk forening), uten at det framgår hvor grundig undersøkelsene er gjort.  

Naturmangfoldloven §§ 8-10.  

§ 8: Kunnskapen om naturmangfoldet i området er relativt godt da naturtypene i området og de 

fleste artene er kjent.  Geologien og lokalklimaet i området tyder ikke på at det er store verdier 

her. Kunnskapen om effekten av terrengbehandlingens påvirkning på stedets naturmangfold er 

også godt kjent. Se nedenfor. 

§ 9: Som for § 8. 

§ 10: Samlede virkninger oppstår når flere tiltak/planer virker sammen på et økosystem. 

Området som blir berørt har ingen naturtype som er utpekt til å en viktig økologisk funksjon. 

Influensområdet vil være begrenset og, og ut fra vår kjennskap til planer og gjennomførte tiltak i 

nærheten, vil terrengbehandlingen ikke ha vesentlige virkninger for et større økosystem enn det 

som blir direkte berørt. 

Vurderinger 

I anerkjent konsekvensutredningsmetodikk er konsekvensen definert som en funksjon av 

områdets verdi og tiltakets påvirkning.  

Ut fra de foreliggende observasjoner og kjent kunnskap antas det ikke å finnes store 

naturverdier. Artene som er registrert her, er ikke truede arter, og det er ikke registrert viktige 

naturtyper eller landskapsøkologiske elementer av stor betydning. 

Ved å opparbeide terrenget (sprenge, grave, planere mm) vil stedets flora og vegetasjon bli 

ødelagt/sterkt forringet for framtida. Gjeldende reguleringsplan (referansealternativet) har ingen 

begrensninger med hensyn til å spare noe av stedets vegetasjon. 

Opparbeidelsen av terrenget vil ikke gi andre negative konsekvenser innenfor planområdet enn 

referansealternativet (= gjeldende reguleringsplan). 

Vegetasjonen i området ovenfor Fv 94 (tunneltraséen mm), er noe frodigere, men siden det ikke 

er planlagt inngrep i overflateterrenget, vil denne ikke bli påvirket av inngrepet. 


