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Vedrørende KU og ROS for Bergmester Raudsand AS sine planer for deponi
 
Viser til blant annet «Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko‐ og sårbarhetsanalyse» av 28. november
2017, samt dokumenter lagt ut på sidene «bergmesteren.no».
Viser også til vårt brev av 15. mars 2017 hvor vi etterlyste fokus på konsekvenser for sjømatproduksjonen i området
i den pågående/planlagte konsekvensutredningen (se vedlegg).
I møte i regi av  ORKide ‐ Nordmøre regionråd den 7. april sa representant for Bergmesteren Raudsand AS at også
konsekvensene for sjømatproduksjonen skulle utredes og at vi ville holdes orientert. Vi kan ikke se at dette har
skjedd.
 
Vi kan ikke se at det går klart fram av de dokumenter som er lagt ut på http://bergmesteren.no/doku/ at det er
gjennomført noen konsekvensutredning for sjømatproduksjonen i området i en eventuell etableringsfase og en
eventuell driftsfase.
Vi er klar over at dette nevnes under «Naturressurser», side 43 i sammenstillingen (kopiert inn nedenfor), men
antar at ut i fra viktigheten fjorden har for sjømatproduksjon, at det forefinnes mer inngående utredninger.
Vi ber derfor om en redegjørelse for hva som er gjort, når dette er gjort og i tilfelle av hvem.
Vi hadde satt pris på et snarlig svar.
 
mvh
Knut A. Hjelt
Sjømat Norge havbruk midt
 
 
 
Naturressurser Fjorden har geografisk mindre, men godt dokumenterte lokale gyteområder. Aktivt
benyttet fjordsystem for yrkes- og fritidsfiske. Fjordsystemet har verdi som funksjonsområde for laks
(utvandrende smolt) og sjøørret (oppvekstområde i sjøfase), og har status som nasjonal laksefjord.
Utslippene til fjorden over tid fra bedriften (nåværende og tidligere aktører) har bidratt til dagens
situasjon med forhøyede verdier i bunnsedimenter i et større område rundt utløp av utslippsledningen fra
bedriften og gruvesystemet.( Konsekvensutredning – Temarapport – Miljøpåvirkning, s. 26)
 
Naturressurser
Planområde og tilliggende influensområde er inndelt i sju delområder som er gitt verdi fra liten verdi til
stor verdi. Det presiseres at det er foretatt separat verdivurdering av sjøarealet med hensyn på
henholdsvis akvakultur, marine fiskeriressurser og anadrome arter.
Det beslaglegges ikke fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite eller dyrkbar jord i forbindelse
med det planlagte tiltaket. Ca. 299 daa vil berøres av tiltaket, og hvor det ikke er arealinngrep fra
tidligere virksomhet. Området er en del av arealet utfigurert som beiteareal for Nesset sauesankelag
nord.
Foreløpige beregninger basert på tilgjengelige erfaringstall viser at påvirkning fra et utslipp fra
prosessanlegg for farlig avfall vil ha en svært lokal påvirkning i resipienten. Det vil si at man vil få
negative effekter i et område før utslippet blir fortynnet utover i fjorden. Dette området vil, basert på
beregninger, være i størrelsesorden ca. 100 meter radius fra utslippspunktet, som vil ligge på relativt
dypt vann. På grunnlag av dette vil framtidig utslipp fra prosessanlegg og deponier ikke bidra til å
forverre den økologiske og kjemiske tilstanden i fjorden. Det er derimot en mulighet for at det kan
bidra til å forsinke forbedringsprosessen noe. En forsinkelse vil også ha sammenheng med at det
oppgis at en ikke har nok data og kunnskap til å vurdere om det er behov for opprydding i sedimenter
på bunn.
Det er ikke identifisert registrerte akvakulturlokaliteter eller gyteområder som ligger i avstander som
tilsier at de vil bli påvirket av utslippet. Nærmeste akvakulturlokalitet ligger i en avstand på ca. 2,5 km
fra gruveområdet ved Raudsand og nærmeste matfiskanlegg mer enn 7 km unna. Nærmeste
registrerte gyteområde ligger i en avstand på ca. 6 km fra gruveområdet.
Stasjonær fisk i områdene kan få forhøyet konsentrasjoner av enkelte miljøgifter som følge av



eksponering over lang tid. Dette vil spesielt gjelde mer eller mindre stasjonære arter av bunnfisk, som
kan eksponeres for konsentrasjoner som vil kunne gi negative effekter. Tilstanden anses derfor for å
bli noe forringet som følge av tiltaket, og påvirkningen vurderes som «liten negativt» for villfisk og fiske
utenfor Raudsand. Ettersom utslippspunktet befinner seg på relativt dypt vann, vil dette hovedsakelig
gjelde arter av bunnfisk som er mer eller mindre stasjonære.
Foreliggende kunnskap om laks tilsier at utvandrende smolt har en oppholdstid i fjordene på ca. 1-4
uker før de når havet, men at individuelle variasjoner kan forekomme. Studier viser også at smolt
hovedsakelig bruker de øverste 1-3 meterne av vannsøylen i løpet av oppholdstiden i fjordsystemet.
Gitt disse forutsetningene er det sannsynlig at utvandrende smolt i liten grad vil påvirkes av utslipp på
dypt vann, gitt den beregnede fortynningseffekten. Innvandrende laks kan være noe mer utsatt for
negative effekter av eventuelle utslipp, med noe lengre oppholdstid og mer variert bruk av vannsøylen.
Sjøørret vandrer i mindre grad ut av fjordene, og vandrer i mange tilfeller ikke lenger enn 30- 40 km fra
ferskvannsystemet den stammer fra. Dette innebærer sannsynlighet for at sjøørret fra Driva (ca. 30 km
unna), og fisk fra andre sjøørretførende vassdrag rundt Sunndalsfjorden vil kunne være mer eksponert
for påvirkning av utslipp enn laks. Ulike kilder peker på at sjøørret hovedsakelig benytter de øverste 8-
10 meterne av vannsøylen i ulike deler av døgn, års- og livssyklusen, noe som tilsier relativt liten
eksponering for utslipp på dybder ned mot 30 meter, gitt de gjeldende forutsetningene knyttet til
utslippsdybde og beregnet fortynningseffekt. Foreliggende kunnskap om anadrome arters habitatbruk
og vandring i fjordsystemer tilsier liten eksponering for utslipp for disse artene, gitt de gjeldende
forutsetningene knyttet til utslippsdybde og beregnet fortynning, men negativ påvirkning kan allikevel
ikke utelukkes. Særlig vil dette gjelde for sjøørret.
Samlet sett er tiltaket del 1 (deponering av ordinært/inert avfall) vurdert å medføre liten negativ
konsekvens (-) for naturressurser. Ang. tiltakets del 2, så vil framtidig utslipp fra prosessanlegg og
deponier vurderes til ikke å bidra til å forverre den økologiske og kjemiske tilstanden i fjorden, men vil
kunne gi forsinkelser i prosess mot forbedring. Det er ikke identifisert registrerte akvakulturlokaliteter
eller gyteområder som ligger i avstander som tilsier at de vil bli påvirket av utslippet. Villfisk som
oppholder seg i områdene utenfor Raudsand forventes å bli påvirkes av utslipp, og kan få forhøyet
konsentrasjoner av enkelte miljøgifter som følge av eksponering over lang tid.


