
Naturmangfold og 
jordbruk E39 

Storehaugen-Førde 
Supplerende kartlegging og utredning 



 
 
 

  2/65 

   

 

 

 

 

Revisjonshistorikk 

 
Rev 

 

Dato 

 

Beskrivelse av endringen 

 

Utarbeidet av 

 

Godkjent av 

 

00 05.10.2022 Ferdig utkast til kommentar SVV Julie Brastein Halvorsen, 
Cathrine Sussane Torjussen 
Thomas Ruud & Karel 
Grootjans 

Karel Grootjans 

     

     

Sweco Norge AS  Organisasjonsnr. 967032271     
Prosjekt  Utredninger naturmangfold og 

jordbruk E39 Storehaugen - Førde 
    

Prosjektnummer  10230559     
    Kontrollert av  NOKARE 
Kunde  Statens vegvesen    

 

Rev  00     
    Godkjent av  NOKARE 
Dato  05.10.2022     
Opprettet av  Karel Grootjans, Julie Brastein 

Halvorsen, Cathrine Sussane 
Torjussen og Thomas Ruud 

 
 

  

Dokumentreferanse  https://swecogroup.sharepoint.com/sites/gr_e39storehaugen-frde/shared 
documents/general/10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde.docx 



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  3/65 

  

1. Innledning ...................................................................................................................... 6 
1.1 Bakgrunn ............................................................................................................. 6 
1.2 Områdebeskrivelse ............................................................................................. 7 

1.2.1 Massedeponi Espeland ......................................................................... 7 
1.2.2 Storehaugen .......................................................................................... 8 
1.2.3 Bruland ................................................................................................... 9 

2. Botanisk kartlegging .................................................................................................... 11 
2.1 Metodikk ............................................................................................................ 11 

2.1.1 Rødlistede og fremmede arter ............................................................. 11 
2.1.2 Miljødirektoratets instruks for NiN-kartlegging ..................................... 12 

2.2 Espeland ........................................................................................................... 13 
2.2.1 Rødlistede arter ................................................................................... 13 
2.2.2 Fremmede arter ................................................................................... 13 
2.2.3 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks .......................................... 13 
2.2.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak ............................................. 15 

2.3 Storehaugen ...................................................................................................... 15 
2.3.1 Rødlistede arter ................................................................................... 15 
2.3.2 Fremmede arter ................................................................................... 15 
2.3.3 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks .......................................... 16 
2.3.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak ............................................. 20 

2.4 Bruland .............................................................................................................. 20 
2.4.1 Rødlistede arter ................................................................................... 20 
2.4.2 Fremmede arter ................................................................................... 21 
2.4.3 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks .......................................... 22 
2.4.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak ............................................. 24 

3. Funksjonsområder for dyr ........................................................................................... 25 
3.1 Metodikk ............................................................................................................ 25 
3.2 Espeland ........................................................................................................... 25 

3.2.1 Fugl ...................................................................................................... 25 
3.2.2 Hjortevilt ............................................................................................... 30 
3.2.3 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak ............................................. 31 

3.3 Storehaugen ...................................................................................................... 31 
3.3.1 Fugl ...................................................................................................... 31 
3.3.2 Hjortevilt ............................................................................................... 34 
3.3.3 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak ............................................. 36 

3.4 Bruland .............................................................................................................. 36 

Innholdsfortegnelse 



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  4/65 

  

3.4.1 Fugl ...................................................................................................... 36 
3.4.2 Flaggermus .......................................................................................... 38 
3.4.3 Hjortevilt ............................................................................................... 41 
3.4.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak ............................................. 43 

4. Akvatiske undersøkelser ............................................................................................. 45 
4.1 Metodikk ............................................................................................................ 45 

4.1.1 Elfiske .................................................................................................. 45 
4.1.2 Bunndyr ................................................................................................ 45 
4.1.3 Habitatkartlegging ................................................................................ 46 
4.1.4 Vurdering av kvalitetselement fisk ....................................................... 47 

4.2 Resultater .......................................................................................................... 48 
4.2.1 Generell beskrivelse og elfiske ............................................................ 49 
4.2.2 Konklusjoner habitatkartlegging........................................................... 55 
4.2.3 Bunndyrprøver ..................................................................................... 56 

4.3 Konsekvensvurdering massedeponi ................................................................. 57 
4.4 Utfylling ved Jølstra ........................................................................................... 57 

5. Massehåndtering og etablering dyrka mark deponi Espeland .................................... 59 
5.1 Dagens situasjon ............................................................................................... 59 
5.2 Etablering dyrka mark ....................................................................................... 60 

5.2.1 Avskjæringsgrøfter ............................................................................... 60 
5.2.2 Avtagelse dagens matjord og undergrunnsjord ................................... 60 
5.2.3 Mellomlagring....................................................................................... 61 
5.2.4 Oppbygging .......................................................................................... 61 
5.2.5 Oppfyllingsmetodikk ............................................................................. 61 
5.2.6 Ferdigstilling ......................................................................................... 62 

6. Kilder ........................................................................................................................... 63 

Vedlegg 1 ............................................................................................................................... 65 
 

 



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  5/65 

  



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  6/65 

1.1 Bakgrunn 
Det utarbeides en reguleringsplan for ny E39 mellom Storehaugen og Førde i 
Sunnfjord kommune, Vestland fylke. Planen består av en 2-3 km lang vei i 
dagen, inkludert to kryss (ved Bruland og Storehaugen) og et deponiområde 
(Espeland), samt en ca. 8 km lang tunnel mellom Myra i vest og Brulandsberget 
i øst. 

Figur 1-1. Oversiktskart E39 Storehaugen - Førde.  

1. Innledning 

Massedeponi 
Espeland 

Storehaugen 

Bruland 
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I forbindelse med planarbeidet ble det signalisert behov for supplerende 
kartlegginger og tilleggsutredninger av naturmangfold og jordbruk. Spesifikt 
gjaldt dette: 

• Botanisk kartlegging av rødlistearter, skadelige fremmede arter og 
naturtyper etter NiN-metodikk innenfor planavgrensningen på Storehaugen 
og Bruland 

• Vurdering av viktige funksjonsområder for dyr, med hovedvekt på hjortevilt 
og fugl 

• Akvatiske undersøkelser og vurdering av bekk ved deponi på Espeland 
• Utredning massehåndtering og mulig gjenbruk for etablering av dyrka mark 

på deponi på Espeland 
 

Denne rapporten beskriver disse supplerende kartleggingene og utredningene. 

Det er kun gjort kartlegginger og vurderinger for dagsonene av tiltaket. Det er 
forutsatt at områder over tunneltaket ikke vil bli berørt av tiltaket, og det er 
opplyst om at det vil være et stort fokus på å sikre at det ikke oppstår lekkasjer 
inn tunnelen, for eksempel fra Digernesvatnet naturrservat, som vil bli liggende 
over tunneltaket. 

1.2 Områdebeskrivelse 
1.2.1 Massedeponi Espeland 
Massedeponiet på Espeland er planlagt på et jordbruksområde vest for 
Storehaug samt en del av Storemyra sørvest for jordbruksområdet (se Figur 
1-2). Etter drift av deponiet vil hele tiltaksområdet istandsettes til jordbruksareal. 
Kapitel 5 beskriver nærmere etablering av dyrka mark på deponiet.. 

 
Figur 1-2. Område for masseutfylling ved Espeland. Kilde: Statens vegvesen. 
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Sørvest for tiltaksområdet ved Espeland ligger Espelandsvatnet naturreservat 
(Figur 1-3). Området ble vernet etter verneplan for våtmark. Området består av 
et mindre vann med omkringliggende myrer og blandingsskog. Verneformålet er 
å ta vare på et viktig våtmarksområde, med vekt på funksjonene for 
våtmarksfugl.  

Det følger av verneforskriften (lovdata.no), kap. IV, at: 

1. All vegetasjon i vatn og på land er freda mot alle former for skade og 
øydelegging. Nye planteartar må ikkje innførast. 

2. Alt vilt, hi, reir og egg er freda mot alle former for skade, øydelegging og 
uturvande uroing. (…) 

3. Det må ikkje iverksettast tiltak som kan endre dei naturgjevne tilhøva, som 
t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, opplag av båtar, 
hensetjing av campingvogner o.l., framføring av nye luftleidningar, 
jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form 
for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring 
av kloakk eller anna tilførsle av konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, 
gjødsling og bruk av kjemiske middel. Opplistinga er ikkje fullstendig. 

4. (…) 
5. Motorisert ferdsel på vatn og land, og lågtflyging under 300 m over 

reservatet, er forbode. Forbodet gjeld også bruk av modellbåtar og 
modellfly. 
 

 
Figur 1-3. Espelandsvatnet naturreservat i vest, Skilbreivatnet naturreservat i øst. Kilde: 
naturbase.no 

 

1.2.2 Storehaugen 
Delområdet Storehaugen omfatter området mellom Storehaug og Myra (figur 
1-4). Her er det planlagt et nytt kryss. Ved Myra går E39 i tunnel. Området 
består i stor grad av landbruksområde med gårdstun. 
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Figur 1-4. Planavgrensning for området ved Storehaugen og Skilbreivatnet. Kilde: Statens 
vegvesen. 

 

Øst for tiltaksområdet ved Storehaugen ligger Skilbreivatnet naturreservat (figur 
1-3). Området ble vernet etter verneplan for våtmark. Naturreservatet ligger i et 
særpreget landskap med skogkledde åser og lier. Nord og vest for vannet er 
store arealer med dyrka mark. Mot øst og sør er det store myrkompleks med 
innslag av bjørk- og oreskog. Verneformålet er å ta vare på trekk- og 
hekkelokalitet for våtmarksfugl.  

Verneforskriften for Skilbreivatnet har tilsvarende bestemmelser som ovennevnt 
for Espelandsvatnet naturreservat. 

1.2.3 Bruland 
På Brulandsberget er det planlagt et kryss der en rundkjøring ligger under ny 
E39 som ligger på en bru/viadukt (Figur 1-5). Også Bruland preges i stor grad 
av landbruksareal. En mindre bekk krysser delområdet fra nord til sør. I nord 
grenser området til Jølstra. 
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Figur 1-5. Planavgrensning ved Bruland. Kilde: Statens vegvesen. 
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2.1 Metodikk 
Kartleggingsområdene ble gjennomgått på befaring 30.-31. august 2022, som 
er et gunstig tidspunkt for kartlegging av arter. Områdene ble kartlagt etter 
Miljødirektoratets instruks etter gjeldene metodikk for naturtypekartlegging 
(Miljødirektoratet, 2022a) av biolog Julie Brastein Halvorsen. Artsregistreringer i 
felt ble gjort i Miljødirektoratets app «Arter», og naturtyper ble registrert med 
Miljødirektoratets app «NiN-app». Naturtyperegistreringene blir publisert i den 
offentlige databasen Naturbase (Miljødirektoratet, 2022b). Registreringer av 
rødlistede og fremmede arter rapportert til Artsobservasjoner, og blir 
tilgjengelige i Artskart (Artsdatabanken, 2022).  

Ifølge offentlige databaser er det er ikke registrert noen rødlistede eller 
fremmede arter innenfor gruppene karplanter, moser, lav eller sopp innenfor 
kartleggingsområdet tidligere, og det er ikke kartlagt naturtyper innenfor 
området tidligere. 

Innledningsvis defineres noen begreper for kategorisering av rødlistearter, 
fremmede arter og naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for Natur i Norge 
(NiN) som blir brukt i rapporten.  

2.1.1 Rødlistede og fremmede arter 
Rødlistede arter kategoriseres etter betegnelsene i tabell 2-1, basert på 
utbredelse og sårbarhet for å bli utryddet (Artsdatabanken, 2021). Fremmede 
arter vurderes blant annet etter risiko for spredning og økologiske 
konsekvenser, og plasseres innenfor kategoriene opplistet i tabell 2-1 
(Artsdatabanken, 2018). 

Tabell 2-1. Rødlistekategorier etter Norsk rødliste for arter 2021 (Artsdatabanken, 2021) og 
risikokategorier for fremmede arter i Norge etter Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken, 2018). 

Rødlistede arter Fremmede arter 

RE Regionalt utdødd SE Svært høy risiko 
CR Kritisk truet HI Høy risiko 
EN Sterkt truet PH Potensielt høy risiko 
VU Sårbar LO Lav risiko 
NT Nær truet NR Ingen kjent risiko 
DD Datamangel   

 

2. Botanisk kartlegging 
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2.1.2 Miljødirektoratets instruks for NiN-kartlegging 
En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og 
de miljøfaktorene som virker der. Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet, 
2022a) beskriver utvalgskartlegging for rødlistede naturtyper og/eller naturtyper 
med viktig økosystemfunksjon, samt naturtyper som er lite kartlagt. Rødlisten 
over naturtyper og vurderingen om hvilke naturtyper som har viktig 
økosystemfunksjon er gjort av en ekspertgruppe av forskere.  

Etter at naturtypen avgrenses i kart i felt, beskrives den med ulike variabler som 
for eksempel antall store trær eller grad av grøftingsintensitet i myr. Disse 
variablene brukes til å sette en skår for tilstand og naturmangfold. Skåren for 
disse settes sammen for å beregne lokalitetskvalitet ut ifra matrisen som vises i 
figur 2-1. 
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Figur 2-1. Sammenstilling av tilstand og naturmangfold til lokalitetskvalitet. Modifisert fra 
(Miljødirektoratet, 2022a). 
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2.2 Espeland 
2.2.1 Rødlistede arter 
Det ble ikke registrert noen rødlistede arter på Espeland under kartleggingen.  

2.2.2 Fremmede arter 
Tabell 2-2 gir en oversikt over fremmede arter som ble registrert på Espeland 
under kartleggingen. Det ble funnet flere forekomster av kjempespringfrø langs 
bekken som renner gjennom Espeland og Storemyra, samt langs en traktorvei 
som krysser samme bekken.  

Tabell 2-2. Oversikt over fremmede arter registrert på Espeland. Kategori viser til vurdering av 
økologisk risiko i Fremmedartslista 2018 (referanse). 

Vitenskapelig navn Norsk navn Kategori 

Impatiens glandulifera Kjempespringfrø SE – Svært høy risiko 
 

 
Figur 2-2. Bestand med kjempespringfrø langs bekken som renner gjennom Espeland og 
Storemyra. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

2.2.3 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Kartleggingen resulterte i registering av én naturtypelokalitet på Espeland (figur 
2-3). Lokaliteten er en ospeskog som ligger i Slåttebakkane, og er en utforming 
av C14 gammel lågurtospeskog. Denne naturtypen består av ospedominerte 
skoger med gamle trær på svak til middels kalkrik mark. Gammel 
lågurtospeskog er ikke en rødlistet naturtype, men har sentral 
økosystemfunksjon (se også avsnitt 3.2.1).  
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Figur 2-3. Kart over naturtyperegistreringer på Espeland. Lilla polygon viser naturtypelokaliteten og 
svart linje viser tiltaksområdet. Kilde: ArcGIS. 

 

Slåttebakkane 

Tresjiktet er dominert av osp, med noe bjørk og enkeltinnslag av furu. Det stod 
flere store trær på lokaliteten, mange på 35-40 cm diameter i brysthøyde. 
Feltsjiktet bestod av storkransmose, gjøkesyre, liljekonvall, blåbær, linnea, 
maiblom, tepperot og bjørnekam. Einstape og blåtopp forekom svært vanlig.  

Tilstanden til lokaliteten er vurdert til god. Det finnes en del einstape i feltsjiktet 
(ca. 25% dekning), men det er ikke funnet snerprørkvein og busksjiktdekningen 
er lav. Det er ikke registrert noen fremmede arter på lokaliteten, og det finnes 
ikke spor etter tunge kjøretøy.   

Naturmangfoldet til lokaliteten er vurdert til moderat på grunn av antall store 
trær (ca. 2 per dekar) og moderat størrelse på lokaliteten (ca. 9600 m2). Det er 
funnet noen få trær med sprekkebark (spesielt livsmedium), og det ble registrert 
svært få liggende dødved-enheter av stor dimensjon. Det ble ikke registrert 
noen rødlistede arter og ingen rødlistearter er kjent fra før av. Lokaliteten er ikke 
i bruk som beite.  

Samlet gir dette høy lokalitetskvalitet.  

 



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  15/65 

 
Figur 2-4. Slåttebakkane. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022.  

 

2.2.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak 
Skadeforebyggende tiltak: 

- Vurdere om tiltaksgrensen for masseutfyllingen ved Espeland kan justeres 
for å ta vare på ospeskogen i Slåttebakkane. 

- Bekjempe kjempespringfrø i deponiområdet og forsvarlig håndtering av 
biologisk forurensende masser. 

 

Avbøtende tiltak: 

- Bekjempe kjempespringfrø i hele delområdet. 

2.3 Storehaugen 
2.3.1 Rødlistede arter 
Det ble ikke registrert noen rødlistede arter på Storehaugen under 
kartleggingen.  

2.3.2 Fremmede arter 
Tabell 2-3 gir en oversikt over fremmede arter som ble registrert på 
Storehaugen under kartleggingen. Tunbalderbrå ble registrert med noen få 
forekomster langs Vadheimsvegen. En større bestand med hagelupin ble 
registrert langs Vadheimsvegen helt sør i kartleggingsområdet.  I kanten til en 
oppdyrka eng øst for Solvang ble det registrert tre forekomster av platanlønn. 
Ved en hyttehage nordøst i kartleggingsområdet ble det registrert hagelupin og 
klasespirea. 
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Tabell 2-3. Oversikt over fremmede arter registrert på Storehaugen. Kategori viser til vurdering av 
økologisk risiko i Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken, 2018). 

Vitenskapelig navn Norsk navn Kategori 

Acer pseudoplatanus Platanlønn SE – Svært høy risiko 
Lepidotheca suaveolens Tunbalderbrå PH – Potensiell høy risiko 
Lupinus polyphyllus Hagelupin SE – Svært høy risiko 
Spiraea ×billardii Klasespirea SE – Svært høy risiko 

 

 
Figur 2-5. Bestand med hagelupin. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

2.3.3 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Kartleggingen resulterte i registrering av fire naturtypelokaliteter på 
Storehaugen. Alle ligger helt øst i kartleggingsområdet (figur 2-6). Disse er alle 
utforminger av D2 Semi-naturlig eng. Denne naturtypen består av engpregete 
områder som er formet gjennom tradisjonell, ekstensiv hevd med beite og/eller 
slått over lang tid. De registrerte lokalitetene er alle av undertypen D2.2 
Naturbeitemark, som er enger betinget av beite. Engene er i bruk som beite for 
sau, og ligger innenfor et større område med dyrka mark og beiteskog. Semi-
naturlig eng har rødlistekategori sårbar (VU) og er en naturtype med sentral 
økosystemfunksjon (Miljødirektoratet, 2022a).  

Myra nordøst 

Enga var en kalkfattig eng med mindre hevdpreg som lå i et større område med 
beiteskog. I feltsjiktet var det tepperot, myskegras, kystmaure, hvitkløver, 
storkransmose og fiol sp., med stedvis innslag av lyssiv.  

Tilstanden er vurdert til moderat, fordi enga er i brakkleggingsfase med 
gjenvekst av høyvokste arter og i svært ekstensiv bruk med beite av sau. Det 
ble ikke registrert noen fremmede arter på lokaliteten, og det er ingen tegn på at 
enga har blitt gjødslet. 
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Lokaliteten har liten størrelse (ca. 2500 m2) og det ble registrert én NiN-
kartleggingsenhet. Det ble ikke registrert noen rødlistede eller habitatsspesifikke 
arter og ingen rødlistearter er kjent fra før av. Naturmangfoldet til 
naturbeitemarka er derfor vurdert til lite.  

Samlet gir dette lav lokalitetskvalitet. 

 
Figur 2-6. Kart over naturtyperegistreringer på Storehaugen. Lilla polygoner viser 
naturtypelokalitetene og svart linje viser kartleggingsområdet. Kilde: ArcGIS. 

 

 
Figur 2-7. Myra nordøst. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 
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Myra øst 

Enga var en kalkfattig eng med klart hevdpreg som lå imellom dyrka mark og 
beiteskog. Feltsjiktet bestod for det meste av nedbeitede graminider, samt arter 
som lyssiv, myrtistel og einer.  

Tilstanden til naturbeitemarka er vurdert til moderat, fordi den er i 
brakkleggingsfase med tilgroing av bl.a. einer og andre høyvokste arter. Enga 
er i nokså ekstensiv bruk med beite av sau. Det ble ikke registrert noen 
fremmede arter på lokaliteten, og det er ingen tegn på at enga har blitt gjødslet. 

Lokaliteten har liten størrelse (ca. 2600 m2) og det ble registrert én NiN-
kartleggingsenhet. Det ble ikke registrert noen rødlistede eller habitatsspesifikke 
arter og ingen rødlistearter er kjent fra før av. Naturmangfoldet til 
naturbeitemarka er derfor vurdert til lite.  

Samlet gir dette lav lokalitetskvalitet.  

 
Figur 2-8. Myra øst. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

Myra sørøst 1 

Enga var en kalkfattig eng med mindre hevdpreg. Feltsjiktet bestod 
hovedsakelig av graminider, og det forekom arter som storkransmose, 
bjørnemose, kystmaure, blåbær og fiol sp. 

Tilstanden til enga er vurdert til dårlig fordi den er i tidlig 
gjenvekstsuksesjonsfase med gjengroing av bjørk. Enga er i svært ekstensiv 
bruk og det finnes ikke spor etter gjødsling. Ingen fremmede arter ble registrert 
på lokaliteten.  
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Lokaliteten har liten størrelse (ca. 850 m2, men fortsetter til en viss grad utenfor 
kartleggingsområdet) og det ble registrert én NiN-kartleggingsenhet. Det ble 
ikke registrert noen rødlistede eller habitatsspesifikke arter og ingen 
rødlistearter er kjent fra før av. Naturmangfoldet til naturbeitemarka er derfor 
vurdert til lite.  

Samlet gir dette lav lokalitetskvalitet. 

 
Figur 2-9. Myra sørøst 1. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

Myra sørøst 2 

Enga bestod av kalkfattig eng med klart hevdpreg og intermediær eng med 
svakt preg av gjødsling. Feltsjiktet bestod av graminider, tepperot, lyssiv, 
myskegras, finnskjegg og kystmaure, med stedvis innslag av krypsoleie. 
Enkelte deler av enga var ganske fuktig, med torvmoser i bunn og stjernestarr, 
fordi det rant en bekk gjennom. 

Naturbeitamarka har et preg av lett gjødsling, med et stedvis innslag av nitrofile 
soleier. Henger sammen med et større område med så stort gjødselspreg at det 
ikke kan regnes som semi-naturlig. Tilstanden er vurdert til moderat på grunn av 
gjødselspreget. Enga er i nokså ekstensiv bruk med beite av sau, og det er ikke 
registrert noen fremmede arter på lokaliteten.  

Naturmangfoldet til naturbeitemarka er vurdert til moderat på grunn av moderat 
størrelse på lokaliteten (ca. 8500 m2, og lokaliteten fortsetter også utenfor 
kartleggingsområdet). Det ble registrert én NiN-kartleggingsenhet. Av 
habitatspesifikke arter er det registrer én art, finnskjegg. Det er ikke registrert 
noen rødlistede arter og ingen rødlistearter er kjent fra før av. 

Samlet gir dette moderat lokalitetskvalitet.  
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Figur 2-10. Myra sørøst 2. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

2.3.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak 
Skadeforebyggende tiltak: 

- Unngå inngrep i de kartlagte naturtypene. 
- Bekjempe fremmede arter i tiltaksområdet og forsvarlig håndtering av 

biologisk forurensende masser. 
 

Avbøtende tiltak: 

- Bekjempe fremmede arter i hele delområdet. 
 

2.4 Bruland 
2.4.1 Rødlistede arter 
Av rødlistede arter er det registrert fem store asketrær (Fraxinus excelsior) på 
Bruland, alle knyttet til hager/beitemark på vestsiden av veien (Figur 2-11).  

Tabell 2-4. Oversikt over rødlistede arter registrert på Bruland. Kategori viser til vurdering av risiko 
for å dø ut i Norsk rødliste for arter 2021 (Artsdatabanken, 2021). 

Vitenskapelig navn Norsk navn Kategori 
Fraxinus excelsior Ask EN – Sterkt truet 
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Figur 2-11. Registrerte asketrær på Bruland. 

2.4.2 Fremmede arter 
Tabell 2-5 gir en oversikt over fremmede arter som ble registrert på Bruland 
under kartleggingen. Det ble registrert flere forekomster av kjempespringfrø. 
Den største/tetteste bestanden forkom mellom den dyrka marka og 
flomskogsmarka nord i tiltaksområdet. Det har tidligere blitt dumpet noen 
masser der, og det virker som om arten har spredd seg herfra, og finnes nå 
langs bekken som renner gjennom den oppdyrka enga på østsiden av 
Brulandsveien, samt langs Jølstra.  

Det ble registrert noen få forekomster av honningknoppurt og tunbalderbrå i 
veikanter langs Brulandsvegen. Det ble også registrert en forekomst av ung 
platanlønn i beitemarka som ligger på vestsiden av veien, samt i 
flomskogsmarka langs Jølstra.  

Tabell 2-5. Oversikt over fremmede arter registrert på Bruland. Kategori viser til vurdering av 
økologisk risiko i Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken, 2018). 

Vitenskapelig navn Norsk navn Kategori 

Acer pseudoplatanus Platanlønn SE – Svært høy risiko 
Cyanus montanus Honningknoppurt HI – Høy risiko 
Impatiens glandulifera Kjempespringfrø SE – Svært høy risiko 
Lepidotheca suaveolens Tunbalderbrå PH – Potensiell høy risiko 
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Figur 2-12. bestand med kjempespringfrø. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

2.4.3 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Kartleggingen resulterte i registrering av to naturtypelokaliteter med C20 
Flomskogsmark langs Jølstra ved Bruland (Figur 2-13). Denne naturtypen 
består av skogmarksarealer langs vassdrag som er preget av forstyrrelse 
grunnet regelmessig oversvømmelse ved flom. Naturtypen har rødlistekategori 
sårbar (VU) og har sentral økosystemfunksjon (Miljødirektoratet, 2022a).  

 
Figur 2-13. Kart over naturtyperegistreringene på Bruland. Lilla polygon viser naturtypelokaliteter og 
svart linje viser kartleggingsområdet. Kilde: ArcGIS.  
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Jølstra 1 

Naturtypelokaliteten ligger nord i kartleggingsområdet, langs Jølstra, og grenser 
til dyrka mark i sør. Treslagssammensetningen består for det meste av gråor, 
med innslag av bjørk og rogn.  

Tilstanden til lokaliteten er vurdert til moderat på grunn av skogens alder som er 
eldre produksjonsskog (hogstklasse 4), samt innslag av den fremmede arten 
kjempespringfrø. Denne har trolig spredd seg fra en liten skrotemark som ligger 
mellom den dyrka marka og flomskogsmarka. Det er også registrert én 
forekomst av ung platanlønn. Det finnes ikke spor etter tunge kjøretøy på 
lokaliteten.  

Naturmangfoldet i lokaliteten er vurdert til moderat på grunn av en moderat 
mengde av både liggende og stående død ved. Det er ikke registrert noen 
rødlistede arter og ingen rødlistearter er registrert fra før av. Størrelsen på 
lokaliteten er liten (ca. 2000 m2) og den er ikke i bruk som beite. 

Samlet gir dette moderat lokalitetskvalitet.  

 
Figur 2-14. Jølstra 1. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022.  
 

Jølstra 2 

Naturtypelokaliteten ligger som en liten øy i Jølstra-elva. Det foreligger derfor 
usikkerhet knyttet til de registrerte variablene fordi lokaliteten er kartlagt på 
avstand (ca. 10 m). Treslagssammensetningen består av bjørk og gråor, med 
innslag av rogn.  

Tilstanden til lokaliteten er vurdert til god på grunn av 
skogbestandsdynamikken, som er naturskog. Skogen er derimot ikke veldig 
gammel, men den har ikke blitt utsatt for hogst og unge trær skyldes i stedet 
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flompåvirkning. Det er ingen synlige tegn til at kjempespringfrø har spredd seg 
til denne lokaliteten, selv om de to flomskogsmarkene er nærliggende 
hverandre. Det finnes ikke spor etter tunge kjøretøy på lokaliteten. 

Naturmangfoldet i lokaliteten er vurdert til moderat på grunn av en moderat 
mengde av både liggende og stående død ved, som var synlig selv med 
avstandskartlegging. Det er ikke registrert noen rødlistede arter og ingen 
rødlistearter er registrert fra før av. Størrelsen på lokaliteten er liten (ca. 2300 
m2) og den er ikke i bruk som beite. 

Samlet gir dette høy lokalitetskvalitet.  

 
Figur 2-15. Jølstra 2. Foto: J.B. Halvorsen, Sweco 2022. 

 

2.4.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak 
Skadeforebyggende tiltak: 

- Bevare store asketrær. 
- Bekjempe fremmede arter i tiltaksområdet og forsvarlig håndtering av 

biologisk forurensende masser. 
 

Avbøtende tiltak: 

- Bekjempe fremmede arter i hele delområdet. 
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3.1 Metodikk 
Befaring og feltarbeid ble gjennomført av miljørådgiver Cathrine S. Torjussen, 
19.-20.05.2022. Planområdet ble gjennomgått for å kartlegge fugl og vurdere 
konsekvenser for fugl og hjortevilt. Befaringen ble gjennomført i hekketid for 
fugl. Tilgjengelig informasjon om området er også hentet inn fra Naturbase, 
Artskart, Hjorteviltregisteret og tidligere utredninger i forbindelse med 
planlegging av E39. Vi har også vært i kontakt med Statsforvalteren, Statens 
naturoppsyn (SNO), sekretær i villreinnemnda for Sogn og Fjordane, og 
Sunnfjord kommune. 

3.2 Espeland 
Tiltaksområdet på Espeland berører i hovedsak dyrka mark og myr, men også 
noen skogområder. Det går en bekk/grøft gjennom området. Sørvest for 
tiltaksområdet på Espeland ligger Espelandsvatnet naturreservat. Det følger av 
beskrivelsen av området i Naturbase at: 

Området har ein allsidig funksjon, men er særleg viktig som trekklokalitet for 
vassfugl. Andefuglane er rikast representerte, og det er påvist hekking av fleire 
artar. Av sjeldnare artar som er registrert kan nemnast egretthegre, sædgås, 
snøgås og trane. 

3.2.1 Fugl 
I og nær området ved Espeland ble en del fugler registrert under befaringen. I 
tillegg er en rekke fugler registrert i området tidligere (Artskart.no, sist sjekket 
30.08.2022) (tabell 3-1). 

I området mellom Espelandsvatnet og E39 ligger Slåttebakkane som heller ned 
mot Espelandsvatnet og Storemyra. I dette området ble det under befaringen i 
mai 2022 registrert et større område med en rekke større ospetrær (figur 3-1 og 
figur 3-2). Mange av disse trærne har hulrom. Slike hulrom er viktige for 
hulrugende fugl i forbindelse med hekking, og under befaringen ble det 
registrert en stærkoloni med minst 5 aktive reir i disse trærne.  

Tabell 3-1. Oversikt over fuglearter registrert ved Espeland, i og nær tiltaksområdet, under 
befaringen og i Artskart.no. 

Rødlistekategori Arter 

CR – kritisk truet - 
EN- sterkt truet - 

3. Funksjonsområder for dyr 
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Rødlistekategori Arter 

VU – sårbar Granmeis, grønnfink, fiskemåke 
NT – nær truet Gjøk, stær, taksvale 
LC - livskraftig Grønnspett, ravn, løvsanger, rødvingetrost, bokfink, 

gråsisik, fuglekonge, låvesvale, sivspurv, enkeltbekkasin, 
gjerdesmett, måltrost, svarttrost, kjøttmeis, svartmeis, 
blåmeis, svarthvit fluesnapper, rugde, trepiplerke, linerle, 
kråke, gråtrost, laksand, sangsvane, stokkand, krikkand, 
gransanger, trane, grønnstilk, (stork og egretthegre 
registrert i 1978) 

 

 
Figur 3-1. I området vist med lyseblått omriss ble det registrert en rekke større ospetrær og en 
stærkoloni. Svart linje viser tiltaksgrensen. Slåttebakkane er innenfor tiltaksområdet for 
masseutfylling på Espeland. Kilde: ArcGIS Collector. 

 
Gjennom hekkefugltakseringer er det vist en langvarig og vedvarende 
bestandsnedgang for stæren. På bakgrunn av dette er arten vurdert som nær 
truet i Norsk rødliste for arter 2021 (Stokke m.fl. 2021a). Trær med gamle 
spettehull har generelt en viktig funksjon for andre fugler. Hakkespetter lager 
nytt reirhull hvert år, og da blir de gamle reirhullene tilgjengelig for andre arter. 
Mangel på slike hull kan være en begrensning for flere fuglearter. Osp er 
spesielt egnet, ettersom osp har myk ved som det er lett å hakke ut reirhull i. På 
bakgrunn av dette vil det være verdifullt for fuglelivet å ta vare på trærne i dette 
området. Det bør derfor vurderes om tiltaksgrensen for masseutfyllingen kan 
justeres noe.  
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Figur 3-2. I skråningen v/Slåttebakkane ble det under befaringen registrert et område med store 
ospetrær hvor det hekker stær. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 2022. 

 

 
Figur 3-3. Langs bekken gjennom området vokser en del kratt og busker. Området er egnet som 
hekkelokalitet for blant annet sivspurv. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 2022. 
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Bekken gjennom området, fra Espelandsdalen og nedover mot myra, har en del 
kratt og busker (figur 3-3) og er egnet for hekkende fugl, og for næringssøk. 
Sivspurv hekker langs bekken. Sivspurv er vurdert som livskraftig (LC) i Norsk 
rødliste for arter 2021 (Stokke m.fl. 2021b), men det følger av vurderingen at 
man bør følge nøye med på utviklingen, ettersom arten har en 
bestandsnedgang i våre naboland.  

På dyrkamarka mellom Storemyra og Bygstadvegen står en gammel løe (figur 
3-4). Slike bygg, som fortsatt har mange åpninger og muligheter for fugler å fly 
inn i bygningene, har en viktig funksjon som hekkelokalitet for fuglearter som er 
tilpasset et liv i kulturlandskapet. Løa kan være egnet som hekkelokalitet for 
både låvesvale (LC) og taksvale (NT). Låvesvale ble registrert i området under 
befaringen, og taksvale er registrert i området og nærområdet tidligere 
(Artskart.no). Tilgang på slike åpne bygninger blir etter hvert en mangelvare, 
ettersom flere og flere lukker alle åpninger til uthus og bygninger. Det bør derfor 
vurderes om denne løa kan flyttes, eller om et annet bygg kan settes opp i 
nærområdet. Forutsetningen for at bygget skal få en god funksjon for fuglene er 
at bygget har nok, og helst store åpninger. Det bør også være tverrgående 
bjelker i taket. Disse bruker fuglene til å bygge reir på.  

 
Figur 3-4. Det står en gammel løe nederst i bakken fra Bygstadvegen, mot Storemyra. Løa kan 
være egnet som hekkelokalitet for blant annet taksvale og låvesvale. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 
2022. 

 
Området ved Espeland, med Storemyra og Espelandsvatnet naturreservat, har 
ikke bare funksjon som leveområde og hekkeområde for fugler. Det har også en 
funksjon som del av et større nettverk med små vann, myrer og 
våtmarksområder, langs en øst-vest-/nord-sør-akse i området. Disse aksene er 
verdifulle som trekkområde for fugler. Som trekkområde har det funksjon både i 
forbindelse med vår- og høsttrekk, men også i forbindelse med daglig trekk for 
næringssøk. Området brukes blant annet av vadefugler og andre 
våtmarksfugler. Under befaringen ble det registrert territoriehevdende 
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enkeltbekkasin på Storemyra. Når man ser på områdene i en større 
sammenheng, som vist figur 3-5, er det registret en rekke våtmarksfugler i 
området (tabell 3-2).  

Våtmarksfugler (i denne rapporten definert som andefugler, lommer, dykkere, 
tranefugler, og vade- måke- og alkefugler) er habitatspesialiser. Leveområdene 
til våtmarksfugler er under press. Menneskelig påvirkning i form av 
arealbruksendring har vært og er den største trusselen for våtmarker 
(Jacobsson og Pedersen 2020). Dersom Storemyra forringes gjennom en 
masseutfylling vil dette området miste sin funksjon i våtmarksnettverket. Dette 
kan gi negative konsekvenser for fuglelivet i området. Espelandsvatnet 
naturreservat blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kan bli berørt gjennom 
avrenning fra masseutfyllingen. Det vil være viktig å hindre avrenning av 
partikler og næringsstoffer fra fyllmassene. For å begrense skaden på fuglelivet 
i området bør grunnarbeidene, med fjerning av vegetasjon og toppmasser, 
gjøres utenom hekketiden for fugler. 

 
Figur 3-5. Området mellom Skilbreivatnet og Osen, og nordover forbi Bringeland, er mildt kupert og 
veksler mellom myr og skog. Området som helhet er egnet for fugl, spesielt våtmarksfugl. 

 

Tabell 3-2. Oversikt over våtmarksfugler registrert i nærområdene omkring tiltaksområdet. Områder 
markert med rødt er naturreservater. 

Rødlistekategori Arter 

CR – kritisk truet Vipe, hettemåke 
EN - sterkt truet Storspove, dvergdykker,  
VU – sårbar Fiskemåke, gråmåke 
NT – nær truet Tjeld, rødstilk, heilo, dobbeltbekkasin, småspove 
LC - livskraftig Enkeltbekkasin, gluttsnipe, strandsnipe, grønnstilk, 

gråhegre, trane, skogsnipe, smålom, brunnakke, krikkand, 
stokkand, toppand, kvinand, sangsvane, laksand, storlom, 
siland, laksand, sildemåke, grågås, svartbak (stork og 
egretthegre, registrert i 1978) 

Skilbreivatnet 

Espeland 
Osen 

Gjøsetvatnet 

Bringeland 
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3.2.2 Hjortevilt 
Det er mye spor av hjort i området. Lokalkjent som ble påtruffet under 
befaringen kunne opplyse om at det går et trekk i Slåttebakkane (vest/nordvest-
øst/sørøst). Grunneier i Espelandsdalen kunne også fortelle om mye hjort, og 
det ble observert fire beitende hjort på Storemyra under befaringen (figur 3-6).  

Et søk i hjorteviltregisteret for fallvilt i perioden 01.01.2010-04.08.2022 viser en 
rekke påkjørsler av hjort i området mellom Espeland og Storehaugen (figur 3-7). 
Hjort er drøftet videre i kap. 3.3.2.  

 
Figur 3-6. Beitende hjort på Storemyra. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 2022. 

 

 
Figur 3-7. Påkjørt hjort i områdene omkring Espeland og Storehaugen i perioden 01.01.2010-
01.09.2022. Kilde: Hjorteviltregisteret.no. 
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3.2.3 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak 
Skadeforebyggende tiltak: 

- Vurdere om tiltaksgrensen for masseutfyllingen ved Espeland kan justeres 
for å ta vare på området i Slåttebakkane med store ospetrær, av hensyn til 
hullrugende fugler. 

- Vurdere om tiltaksgrensen for masseutfylling ved Espeland kan justeres for 
å ta vare på Storemyra, som en del av et større funksjonsområde for 
våtmarksfugl. 

- Gjennomføre grunnarbeider med fjerning av vegetasjon og toppmasser 
utenom hekketiden (15. april-31. juli). 

- Hindre avrenning av partikler og næringsstoffer fra sprengstein og andre 
fyllmasser til Espelandvatnet naturreservat. 

 

Avbøtende tiltak: 

- Etablere fuglekasser i varierte størrelser, for flere forskjellige fuglearter, nær 
tiltaksområdet. 

- Vurdere om det er mulig å flytte løa nederst i bakken mellom Bygstadvegen 
og Storemyra, eller sette opp et tilsvarende åpent bygg som er egnet for 
hekkende fugler. 

 

3.3 Storehaugen 
3.3.1 Fugl 
Øst for tiltaksområdet på Storehaugen ligger Skilbreivatnet naturreservat. Det 
følger av beskrivelsen av området i naturbase at: 

Området er av særleg interesse som hekke- og rasteplass (særleg under 
vårtrekket) for fleire artar av våtmarksfugl. I alt er det sett vel 50 artar av 
våtmarksfugl i området, vanlegaste rugefuglane er stokkand, krikkand, 
brunnakke og siland, men også toppand og sjøorre er påvist hekkande. 

Skilbreivatnet har altså høy verdi som rasteplass for fugl under trekk og er en 
viktig lokalitet for naturmangfoldet. 

På og ved Skilbreivatnet ble det også registrert en del fugl under befaringen, 
samtidig som det er registrert mye fugl, spesielt på Skilbreivatnet, i Artskart.no 
(tabell 3-3). 

Det er også registrert kanadagås i området. Kanadagås er en fremmed art med 
svært høy økologisk risiko. 

Vi har fått opplysninger fra Statsforvalteren i Vestland om at det er registrert 
hekkende rovfugl i området. Det er imidlertid stor avstand fra tiltaksområdet til 
registrert hekkelokalitet. Det vurderes derfor at hekkelokaliteten ikke vil bli 
negativt berørt av tiltaket. Ingen observasjoner ble gjort i felt. 

Som det også følger av delrapport for naturmiljø for kommunedelplan E39 
Langeland-Moskog (Sweco og Statens vegvesen 2012) er området regionalt 
viktig som hekke- og rasteplass for våtmarksfugl, særlig under vårtrekket. Det 
følger også av delrapporten at det er registrert hekkende stokkand, krikkand, 
brunnakke, siland, toppand og sjøorre ved Skilbreivatnet. 
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Tabell 3-3. Oversikt over fuglearter registrert på og ved Skilbreivatnet under befaringen og i 
Artskart.no. 

Rødlistekategori Arter 

CR – kritisk truet Vipe 

EN- sterkt truet Storspove  

VU – sårbar Fiskemåke, sandsvale 

NT – nær truet Småspove, rødstilk, tjeld, dobbeltbekkasin, taksvale, stær  

LC - livskraftig Smålom, brunnakke, gråhegre, krikkand, stokkand, 
toppand, brunnakke, låvesvale, gluttsnipe, strandsnipe, 
buskskvett, skjære, trepiplerke, dompap, kvinand, 
sangsvane, laksand, fuglekonge, rødstrupe, storlom, 
siland, enkeltbekkasin, trane, grønnsisik, grønnstilk, 
heipiplerke, gråtrost, sivspurv, rødvingetrost, kråke, 
fossekall, stjertmeis, kjøttmeis, steinskvett, kjøttmeis, 
løvsanger, låvesvale, duetrost, blåmeis, bokfink, 
grønnsisik, svarttrost, gulsanger, bjørkefink, svartmeis, 
linerle, gjerdesmett 

 

Langs Skilbreivatnet er det mye skrånende terreng, med en del dyrka mark, og 
kantvegetasjon nederst mot vannet (figur 3-8 og figur 3-11). Kantvegetasjonen 
har flere viktige funksjoner. Trær og busker langs vann og vassdrag gir mulighet 
for et rikt insektliv, som igjen gir mulighet for et rikt fugleliv, med god 
næringstilgang for fuglene. Fuglene finner også mye skjul i slik vegetasjon. I 
tillegg gir nedfall fra trær næring til bunndyr, som både er direkte mat for fugler, 
og indirekte ved å være næring for fisk. Døde trær og planterester gir videre 
skjulested og næring for fisk. Dette er en viktig funksjon i økosystemet i vannet, 
og bidrar til å opprettholde en sunn næringskjede, hvor også fuglene er 
inkludert. Videre er det spesielt viktig å ivareta kantvegetasjonen i så skrånende 
terreng, ettersom erosjonsfaren vil være større enn i flatt terreng.  

Både vipe og storspove er arter som hekker i kulturlandskapet. Områdene med 
dyrka mark nær Skilbreivatnet kan være egnet som hekkelokalitet for disse. 
Begge disse artene, som er kritisk og sterkt truet, vil være sårbare for 
ødeleggelse av områdene med dyrka mark, og for forstyrrelser i hekkeperioden. 
Det samme gjelder mange andre arter som bruker områdene på og ved 
Skilbreivatnet i forbindelse med hekking eller trekk, jf. tabell 3-3.  

Formålet med vernet av Skilbrevatnet naturreservat er å ta vare på et viktig 
våtmarksområde, særlig med hensyn til både trekk- og hekkelokalitet. Tidspunkt 
for grunnarbeider bør planlegges slik at man reduserer forstyrrelsen i disse 
sårbare periodene.  

I nord renner Storelva inn i Skilbreivatnet, ved Skilbreimyrane (figur 3-9 og figur 
3-10). Av områdene som ble kartlagt ved Skilbreivatnet under befaringen, var 
det i dette området, ved utløpet av Storelva, at det ble registrert mest fugl på 
næringssøk. Ved elveutløp finner man gjerne økt næringstilgang, og slike 
områder kan være spesielt egent for fugl på næringssøk. 
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Figur 3-8. Det er viktig å bevare kantvegetasjonen langs Skilbreivatnet. Foto: C.S.Torjussen, Sweco 
2022. 

 

 
Figur 3-9. I nord renner Storelva inn i Skilbreivatnet, ved Skilbreimyrane. I dette området ble det 
registrert mest fugl på næringssøk under befaringen. Foto: C.S.Torjussen, Sweco 2022. 
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Figur 3-10. I nord renner Storelva inn i Skilbreivatnet, ved Skilbreimyrane. I dette området ble det 
registrert mest fugl på næringssøk under befaringen. Foto: C.S.Torjussen, Sweco 2022. 

3.3.2 Hjortevilt 
Det ble observert mye spor av hjort i nordenden av Skilbreivatnet, og tråkk i 
landskapet langs vestsiden av vannet (figur 3-11). Som figur 3-7 viser er det 
også mye påkjørsler av hjort i området. Tråkket som er vist i figur 3-11 går i 
skråningen mellom E39 og Skilbreivatnet, hvor det på det smaleste er mellom 
20 og 25 meter. Dersom det må gjøres noen utfylling for veien i dette området 
vil det bli vanskelig å opprettholde trekket for hjorten nord/sør mellom 
Skilbreivatnet og E39. Med mange påkjørsler av hjort i området vil det være 
viktig med viltgjerder, men også å plassere åpninger i viltgjerdene på 
strategiske plasser, slik at trekk både nord/sør og øst/vest kan opprettholdes. 
Den største utfordringen vil være å opprettholde trekk nord/sør langs 
Skilbreivatnet på grunn av breddeutvidelse og relativt omfattende 
kryssutbygging nord for Skilbreivatnet, før tunnelpåhugget.  

Området som E39 i dag krysser mellom Storehaugen og Førde er en del av 
Sunnfjord villreinområde (figur 3-12). Denne villreinstammen stammer fra 
tamrein, og er derfor ikke like sky som annen villrein. Stammen er vant til 
menneskelig aktivitet i de områdene hvor det i dag er aktivitet, og noen ganger 
kommer villrein ned til Skilbrei. Dagens E39 skaper en barriere gjennom 
villreinområdet, noe som fører til lite utveksling og vandring av rein mellom 
områdene hhv. øst og vest for E39. En tunnel på denne strekningen, slik det 
planlegges for i dette prosjektet, vil være fordelaktig for villreinen. Tunnelen vil 
gi vesentlig mindre biltrafikk på det som er dagens E39. Barriereeffekten vil 
således bli redusert, og det er muligheter for noe mer vandring og 
sammenblanding av delstammene.  
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I forbindelse med vurderingene for villrein har vi også vært i kontakt med 
sekretær i villreinnemnda for Sunnfjord villreinområde og Statsforvalteren i 
Vestland. De har uttrykt at det vil være viktig med en dialog med villreinnemnda 
når tegninger og planer for gjennomføring har kommet noe lengre og blitt mer 
konkrete, for å avklare om det er behov for hensyn i anleggsperioden. I 
utgangspunktet vil villreinen sannsynligvis bli lite berørt av anleggsarbeidene. 

 
Figur 3-11. Vilttråkk i terrenget, i skråningen mellom E39 og Skilbreivatnet. I dette området, hvor 
området mellom veien og naturreservatet er på det smaleste er det mellom 20 og 25 meter i 
skrånende terreng mellom E39 og vannet. 

 

 

Figur 3-12. Sunnfjord villreinområde vist med lyseblå farge. Kilde: Naturbase.no. Påtegnet rød strek 
viser dagens trasé for E39 gjennom villreinområdet. 

 

 

Skilbreivatnet 

Førde 
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3.3.3 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak 
Skadeforebyggende/skadereduserende tiltak: 

- For å best mulig ivareta naturmangfoldet i og ved Skilbreivatnet bør tiltaket 
legges med så stor avstand som mulig til området.  

- Det må sikres at det ikke gjøres inngrep i naturreservatet.  
- Kantvegetasjonen mot vannet bør sikres, og området bør sperres fysisk i 

anleggsperioden.  
- Det bør unngås utfylling ned mot vannkanten. 
- Det bør gjøres tiltak for å redusere sedimenttransporten og avrenningen i 

anleggsperioden. 
- Tidspunkt for gjennomføring av grunnarbeidene bør planlegges slik at man 

reduserer risikoen for forstyrrelse i de sårbare periodene for både fugletrekk 
og fuglehekkinger.  

 

Avbøtende tiltak: 

- Det vil være viktig med en dialog med villreinnemnda når tegninger og 
planer for gjennomføring har kommet noe lengre og blitt mer konkrete, for å 
avklare om det er behov for hensyn i anleggsperioden. 

- Det bør vurderes å sette opp viltgjerder, med åpninger på strategiske 
plasser, for å redusere trafikkpåkjørsler av hjort. 
 

3.4 Bruland 
Tiltaksområdet på Bruland berører i hovedsak dyrka mark, men også en bekk 
(Likjbekken), og grenser i nord mot Jølstra.  

3.4.1 Fugl 
I og ved området på Bruland ble det også registrert en del fugl under 
befaringen, samtidig som det ligger ytterligere registreringer i Artskart.no (tabell 
3-4). 

Tabell 3-4. Oversikt over fuglearter registrert ved Bruland under befaringen, og i Artskart.no. 

Rødlistekategori Arter 

CR – kritisk truet - 
EN- sterkt truet  Storspove 
VU – sårbar Granmeis, sandsvale, gulspurv, grønnfink, granmeis, 

brushane, gråmåke, fiskemåke 
NT – nær truet Gråspurv, stær 
LC - livskraftig Linerle, grønnsisik, buskskvett, jernspurv, gransanger, 

strandsnipe, løvsanger, bokfink, gransanger, kjøttmeis, 
spettmeis, blåmeis, pilfink, svarttrost, rødstrupe, 
sangsvane, løvmeis, flaggspett, dompap, nøtteskrike, 
skjære, gråsisik, havørn, munk, gulsanger, 
gråfluesnapper, stokkand, bergirisk, heipiplerke, gråtrost, 
rødvingetrost, låvesvale, ravn, steinskvett, måltrost, 
laksand, fossekall, gråhegre, trekryper, fuglekonge, 
gjerdesmett, trepiplerke, kråke, sildemåke, svartbak, 
dvergfalk, spurvehauk, svarthvit fluesnapper 



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  37/65 

I tillegg til fugleartene nevnt i tabell 3-4 er det registrert kanadagås (fremmed art 
med svært høy økologisk risiko), og kortnebbgås (ikke rødlistevurdert for 
fastlands-Norge) i nærområdet.  

Under befaringen ble det blant annet observert sandsvaler på næringssøk over 
tiltaksområdet, og i sandtaket øst for tiltaksområdet ble det observert en stor 
sandsvalekoloni med mange reirhull. Denne sandsvalekolonien ble også 
registrert i delrapport for naturmiljø for kommunedelplan E39 Langeland-
Moskog (Sweco og Statens vegvesen 2012). I rapporten fra 2012 er 
naturområder betegnet som NT-områder. Sandtaket som ligger nærmest 
tiltaksområdet er det sørligste av de tre NT 7-områdene (tre naturområder med 
sandtak øst for Bruland som brukes av sandsvaler) som er markert i figur 3-13. I 
tillegg til de tre NT 7-områdene er det også registrert to andre sandtak med 
sandsvalekolonier ved Bruland. Disse ligger noe lenger unna tiltaksområdet og 
er vist som NT 8 og NT9 i figur 3-13. Ingen av sandsvalekoloniene vil bli direkte 
berørt av prosjektet. 

 
Figur 3-13. Oversikt over naturområder (NT), viltområder (VO) og vilttrekk (VT) registrert i 
2011/2012. Kilde: Sweco og Statens vegvesen 2012. 

 

Under befaringen var det generelt mye aktivitet av sandsvaler i området. 
Luftrommet over dyrka marka er godt egnet for både sandsvaler og låvesvaler 
for næringssøk. Det er kun deler av dyrkamarka ved Bruland som blir berørt av 
tiltaket. Imidlertid vil også kantsonene langs bekken gjennom området bli 
fjernet. En rekke studier peker nå på at det foregår en stor nedgang i 
insektpopulasjonene i verden, og det pekes på at tap av habitat, overgang til 
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intensivert jordbruk og urbanisering er de viktigste årsakene til dette (Sánchez-
Bayo og Wyckhuys 2019). Nedgangen i bestander av flyvende insekter kan 
medføre mindre tilgang til føde for blant annet sandsvaler (Stokke m.fl. 2021c).  

Helt øst i tiltaksområdet står det en gammel løe (figur 3-14). Denne blir trolig 
berørt av tiltaket, og på samme måte som løa ved Espeland kan denne være i 
bruk som, og egnet for, reirlokalitet for hekkende fugler, spesielt låvesvaler. Det 
bør derfor vurderes om løa kan flyttes, eller tilsvarende åpent bygg etableres, 
slik at hekkemuligheten ivaretas. Tilgang på slike åpne bygninger blir etter hvert 
en mangelvare, ettersom flere og flere lukker alle åpninger til uthus og 
bygninger. Forutsetningen for at bygget skal få en god funksjon for fuglene er at 
bygget har nok, og helst store åpninger. Det bør også være tverrgående bjelker 
i taket. Disse bruker fuglene til å bygge reir på.  

 
Figur 3-14. Bilde tatt fra tiltaksområdet og østover. I bakgrunnen vises sandtaket som er det 
sørligste av de tre NT 7-områdene. Nede til venstre står en gammel løe som kan ha funksjon som 
reirlokalitet for blant annet låvesvaler. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 2022. 

3.4.2 Flaggermus  
I Artskart.no er det registrert nordflaggermus (VU) og dvergflaggermus (LC) i 
eller nær tiltaksområdet. I 2011 ble det gjennomført en kartlegging av 
flaggermus ved Jølstra, hvor det ble funnet vannflaggermus (LC), 
nordflaggermus, dvergflaggermus og en ubestemt Myotis sp. (trolig 
skjeggflaggermus (LC)) (Michaelsen Biometrica 2011 i Sweco og Statens 
vegvesen 2012). 

Registreringene som ble gjort i 2011 (Michaelsen Biometrica 2011 i Sweco og 
Statens vegvesen 2012) viser at Jølstra med kantsoner er viktige jaktområder 
for flaggermus. Flaggermus er kjent for å benytte korridorer i landskapet, slik 
som kantsoner langs veier og vassdrag, i forbindelse med næringssøk, og for å 
bevege seg mellom dagkolonien og jaktområdene. I tillegg kan både fugler, 
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pattedyr og insekter dra nytte av kantsoner som et landskapselement i et ellers 
åpent og fragmentert landskap.  

Det er etablert en god kantsone både langs Jølstra og bekken som renner 
gjennom tiltaksområdet (figur 3-15 til figur 3-17). I tillegg er det en kantsone 
som går ca. nord-sør mellom noen jorder, øst for bekken, og en kantsone langs 
en grusvei (figur 3-15 og figur 3-18). Alle disse kantsonene kan fungere som 
vandringskorridorer for flaggermus. Flaggermusartene våre er svært sårbare, 
og jevnt over er det en kraftig bestandsnedgang for flaggermus i Norge. 
Nordflaggermus var tidligere vår vanligste flaggermusart, og definert som 
livskraftig av Artsdatabanken. Ved revisjon av rødlista i 2021 var 
nordflaggermus blitt rødlistet som sårbar (Eldegard mfl. 2021). Fjerning av 
kantsoner som brukes som vandringskorridorer kan gi negative konsekvenser 
for flaggermus. Det bør vurderes om noen av de etablerte kantsonene kan tas 
vare på, og om det kan etableres nye kantsoner ved ferdigstilling av prosjektet. 
Selv om kantsonen langs Jølstra bevares og kan brukes kan dette gi en lengre 
reisevei mellom dagkoloniene og jaktområdene. Dette kan igjen føre til redusert 
overlevelse på grunn av økt energibruk til reise/vandring mellom områder. 

 
Figur 3-15. Kantsoner i området på Bruland hvor det skal etableres kryss og tunnelpåhugg. 
Tiltaksgrensen for prosjektet går langs grusveien med kantsone, lengst øst av de markerte 
kantsonene. 

 

Kantsone 
langs bekken 

Kantsone 
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Figur 3-16. Det er etablert en god kantsone langs bekken som går gjennom området. Foto: C.S. 
Torjussen, Sweco 2022. 

 
Figur 3-17. Det er også etablert en god kantsone langs Jølstra. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 2022. 
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Figur 3-18. Kantsonen mellom to jorder på Bruland kan i tillegg til kantsonen langs bekken og 
Jølstra ha en funksjon som vandringskorridor gjennom området. Foto: C.S. Torjussen, Sweco 2022. 

 

I forbindelse med etablering av nytt veikryss vil det sannsynligvis også være 
aktuelt å etablere belysning i kryssområdet. Kunstig nattbelysning har en 
betydelig effekt på flaggermus, som er nattaktive (Follestad 2014 – NINA 
Rapport 1081). NINA-rapporten viser at kunstig nattbelysning kan påvirke 
adferden til flaggermus nær deres dagoppholdssteder og deres næringssøk. I 
områdene omkring planområdet er det sannsynligvis en del lysforurensning 
allerede. Etablering av et nytt kryss med belysning vil nødvendigvis øke denne 
lysfururensningen. Økt lysforurensning kan forstyrre aktivitet til flaggermusene. 
Med flere registreringer av flaggermus i området, og økende grad av rødlisting, 
bør det vurderes å gjøre tiltak for å begrense lysforurensningen fra tiltaket.  

3.4.3 Hjortevilt 
Ingen spor av hjort ble registrert innenfor tiltaksområdet under befaringen. 
Delrapport for naturmiljø for kommunedelplan E39 Langeland-Moskog (Sweco 
og Statens vegvesen 2012) viser imidlertid at det går et vilttrekk for hjort over 
dagens E39 ved Ranshaugen/Bruland (VT II i figur 3-13). I tillegg er det 
registrert et vilttrekk for hjort litt nord for tiltaksområdet (VT III). Begge disse 
vilttrekkene er registrert med stor bevegelse av hjort. Videre er det også 
registrert et større leveområde for hjort sørøst for tiltaksområdet på Bruland (VO 
VI). Data fra fallviltregisteret viser også at det er en del påkjørsler av hjort på 
E39 i området (figur 3-19). 
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Figur 3-19. Påkjørt hjort i områdene omkring Bruland i perioden 01.01.2010-01.09.2022. Kilde: 
Hjorteviltregisteret.no. 

 

Vilttrekket VT II krysser E39 ved Randshaugen. VT III krysser noe lenger nord, 
ved Vollane. Det følger av beskrivelsen for begge disse vilttrekkene i Sweco og 
Statens vegvesen 2012 at «Dette vilttrekket er påvist av lokalkjend Magnus Mo 
og underbyggjast av funn fra Fallviltdatabasen. Hjort trekkjer ned på 
landbruksjorda langs Jølstra i sommarhalvåret i samband med næringssøk». 
Dette underbygges også av det fortsatt forekommer en del påkjørsler av hjort i 
dette området (figur 3-19). Av de til sammen 29 påkjørslene som er registrert 
siden 2010, er 21 av disse påkjørsler som har skjedd etter at rapporten ble utgitt 
i 2012. Det følger videre av rapporten, for både VT II og VT III, at «Dette 
vilttrekket er vurdert til å ha middels verdi då det truleg er snakk om eit trekk 
mellom viktige beite- eller leveområder i delar av året.» Disse vilttrekket går 
innenfor tiltaksområdet som er avgrenset i figur 3-20. 

For området VO VI følger det av rapporten fra 2012 at det ble registrert mye 
spor etter både hjort i området, med både ferske klovspor, ekskrementer, tråkk i 
landskapet, spor etter gnaging/feiing, gjørmebad og hår på piggtråd. «Høg 
frekvens av hjortpåkøyrsle langs E39 i dette området viser og at liene oppover 
mot Brulandsstølen er viktige for hjort.» Videre følger det av verdivurderingen at 
«Området blir vurdert som eit lokalt viktig viltområde men som lite viktig i KU 
samanheng då det er mange tilsvarande lokalitetar i Førde.» Området VO VI 
ligger utenfor tiltaksområdet på Bruland som det nå jobbes med. 
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Figur 3-20. Utklipp fra Arcgis Collector som viser tiltaksområdet på Bruland med svart avgrensning. 
De røde pilene viser vilttrekkene VT II og VT III fra figur 3-13. 

 

3.4.4 Skadeforebyggende og avbøtende tiltak 
Skadeforebyggende/skadereduserende tiltak: 

- Sikre noen av kantsonene langs bekk/jorder ved tiltaksområdet for å ivareta 
funksjonen som vandringskorridor. Slike områder bør sperres av med 
fysiske sperrer for å redusere risikoen for at de blir ødelagt i anleggsfasen. 

- For å redusere lysforurensning til tilgrensende områder kan det gjøres noen 
avbøtende tiltak. Det anbefales at følgende retningslinjer følges for 
utebelysning i planområdet (Fjeldaas og Wåseth 2019): 

o Kun belyse det området som behøver det. 
o Ikke belyse sterkere enn nødvendig. 
o Minst mulig lys i det blå spekteret. 
o Armaturer bør være godt avblendet mot himmelen.  
o Kun la lyset være på når det er nødvendig. 
Utdyping av disse retningslinjene kan leses på tiltak.no – Tiltakskatalog 
for transport og miljø. 

- I anleggsfasen bør lysforurensningen begrenses ved at all unødvendig 
belysning skrus av om kvelden og natta på de tidspunktene hvor det ikke 
gjøres anleggsarbeider. 

 

Avbøtende tiltak: 

- Vurdere om det er mulig å flytte løa som står lengst øst i tiltaksområdet, 
eller sette opp et tilsvarende åpent bygg som er egnet for hekkende fugler. 

- Vurdere å sette opp flaggermuskasser på egnede steder i området på 
Bruland, med noe avstand til veien.  
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- Vurdere å etablere ny kantsone i ytterkant av tiltaksområdet ved 
ferdigstillelse av tiltaket. 

- Det bør tilrettelegges for at hjorten kan bevege seg nord/sør over 
tunnelutløpet, slik at dette ikke sperrer området for hjorten. 

- Det bør settes opp viltgjerde slik at hjorten kan ledes til å krysse E39 
utenfor kryssområdet på Bruland. 
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4.1 Metodikk 
De akvatiske undersøkelsene ble gjennomført onsdag 31. august på stabile 
forhold med lite nedbør like før og under feltarbeidet. Undersøkelsene ble utført 
av Max Emil Waalberg og Thomas Ruud.  

4.1.1 Elfiske 
For å finne yngeltetthet av laksefisk ble det gjennomført, etter standard metode, 
tre-gangers overfiske med elektrofiskeapparat og på noen stasjoner en-gangs 
overfiske beskrevet i Forseth et al. 2008 i henhold til veileder 02:2018 
(Miljødirektoratet 2018). Dette er i tråd med Norsk Standard NS-EN 14011 og 
beskrevet i Bolin et al 1989 «Electrofishing — Theory and practice with special 
emphasis on salmonids».  

På hver stasjon ble et område tilsvarende 100m2 overfisket, hvor fanget fisk ble 
oppbevart i egnede bøtter mellom hvert overfiske. Fiskeyngel ble målt til 
nærmeste millimeter. Innslag av større og voksne individer, samt andre 
forvaltningsrelevante arter ble notert.  

4.1.2 Bunndyr  
Bunndyrundersøkelsene ble gjennomført etter sparkemetoden på 7 stasjoner, 
hvor standard metode er beskrevet i NS EN-ISO 10870:2012 og NS-EN 
16150:2012. Ved sparkemetoden ble det anvendt en håv med maskevidde 250 
μm og en rammeåpning på 30 x 30 cm montert på et treskaft. Håven ble holdt 
vertikalt med rammens nedre kant tett mot bunnsubstratet slik at strømmen går 
rett inn i åpningen. Med en fot ble substratet i forkant av håven sparket og rotet 
opp slik at dyr, planter og organisk materiale ble ført med strømmen inn i håven. 
På hver stasjon ble denne prosedyren gjennomført i tre omganger á 1 minutt 
over en 9 meters strekning.  

Alle de innsamlede prøvene ble fiksert med etanol på egnede flasker i felt. 
Analysering ble utført av Louise Esdar hos Sweco og indekser ble beregnet iht. 
Veileder 02:2018.  

Artslister, og artssammensetningen som framkommer ved disse prøvene gir 
indikasjoner på hvilke økologiske forhold det er på de enkelte stasjonene. ASPT 
(Average Score per Taxon) indeks beregnes for å beskrive bunndyrsamfunnet 
når det gjelder organisk påvirkning og eutrofiering. ASPT-indeksen baserer seg 
på toleransegrenser for et utvalg av bunndyrtaxa. Av praktiske årsaker er det 

4. Akvatiske undersøkelser 
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hovedsakelig familier og ikke arter som benyttes, og disse er rangert etter 
toleranse for organisk belastning og næringssaltforurensning. Denne indeksen 
har verdier fra 1-10, og basert på verdiene i indeksen klassifiseres 
vannforekomsten i henhold til klassifiseringsveilederen. ASPT-indeksen 
beregnes etter følgende formel: 

  
  

  

4.1.3 Habitatkartlegging 
Metoden for vurdering av habitategnethet er basert på metode utviklet av 
forskningsgruppe for sjøørret (SGBALANST) for ICES (International Council for 
the Exploration of the Sea) (ICES, 2011). Denne habiatvurderingen egner seg 
også godt til ørretbekker i innlandet. Seks parametere inngår i metoden, og 
bidrar til å angi en klassifisering av de ulike bekkeløpenes egnethet som habitat 
for laksefisk.  

• Gjennomsnittlig bredde  
• Gjennomsnittlig dybde 
• Estimert skyggeeffekt fra kantvegetasjon (i prosent) 
• Helningsgrad 
• Vannhastighet 

 

En habitatscore gis per parameter, etter verdiene vist Figur 2. En samlet Sea 
Trout Habitat Score (THS) beregnes ved å summere de seks individuelle 
scorene per parameter, per bekkestrekning. Totalt vil scoren ligge mellom 0 og 
12, der høyere tall gir god habitategnethet etter metoden. Beskrivelsene av el-
fiskestasjoner gjøres med dette som støtteparameter for et helhetlig inntrykk av 
den økologiske tilstanden og potensialet i bekkeløpene. Helningsgrad er vurdert 
ved selve transektene, ikke bekkeløp totalt sett. Vurderingen av habitatscore 
brukes som en støtteparameter for vurdering av bekkens habitategnethet.  

Tabell 4-1. Habitat scores for de seks utvalgte parameterne for beskrivelse og vurdering av 
habitategnetheten av bekkeløp for sjøørret. Kilde: ICES, 2011. 
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Habitatkvaliteten har stor betydning for referansetilstanden for tetthet av 
laksefisk. Habitatscoren beregnet etter THS-modellen brukes til å angi hvilken 
habitatklasse de ulike bekkeløpene defineres til. Habitatklasser består av: 

Tabell 4-2. Habitatklasser og beskrivelser, etter veileder 02:2018 og THS-metodikken. 

Habitatklas
se 

Habitategneth
et 

Beskrivelse THS-
score 

        

Kvalitet 3 Velegnet 
habitat 

Både godt gytehabitat og godt 
skjul for ungfisk til stede på 
avfisket område 

11-12 

Kvalitet 2 Egnet habitat Moderate gytemuligheter og 
noe skjul til stede. 

9-10 

Kvalitet 1 Naturlig mindre 
egnet habitat 

Hverken godt gytehabitat eller 
godt skjul forekommer på 
avfisket område 

6-8 

Kvalitet 0 Uegnet habitat   < 6 

  

4.1.4 Vurdering av kvalitetselement fisk 
Den økologiske tilstanden for kvalitetselement fisk ble vurdert etter 
klassegrenser gitt i veileder 02:2018. I denne undersøkelsen var det 
utelukkende anadrom og stasjonær ørret, uten fangst av andre arter under 
elfisket. Vi benytter derfor klassegrenser for anadrom allopatrisk og stasjonær 
allopatrisk artssamfunn i vurderingene (Tabell 4-3) sammen med 
habitatkartlegging beskrevet i kapittel 4.1.3.  

Tabell 4-3. Klassegrenser for økologisk tilstand for anadrome og stasjonær allopatriske bestander 
av ørret. Verdiene er antall ungfisk pr. 100m2. Hentet fra veileder 02:2018. 

Artssamfunn Svært 
god 

God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Anadrom 
habitatklasse 2 

>49 49-37 36-25 25-12 <12 

Anadrom 
habitatklasse 3 

>81 81-61 60-41 40-20 <20 

Stasjonær, 
allopatrisk, 
habitatklasse 1 

>34 34-26 25-17 16-9 <8 

Stasjonær, 
allopatrisk, 
habitatklasse 2 

>55 55-41 40-28 27-14 <14 

Stasjonær 
allopatrisk, 
habitatklasse 3 

>67 67-50 50-34 33-17 <17 
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4.2 Resultater 
Bekken fra Espeland ble befart og kartlagt i hele sin lengde fra utløpet til 
Espelandsvatnet og opp til og med planområdet for deponiet (Figur 4-1). Fra 
Espelandsvatnet ble også hovedelva befart i retning E39 til vandringshinder for 
å se øvrige leveområder for stedegen fisk. Samlet gir dette et helhetsperspektiv 
for fisk i Espelandsvatnet. Dette er viktig når deponiet gjør et stort arealbeslag i 
bekken fra Espeland, heretter kalt Espelandsbekken. 

 
Figur 4-1. Kartet viser strekningene som har blitt elfisket, i tillegg til habitatkartlegging av 
Espelandsbekken. Strekningen i Åselva opp til vandringshinder ble også vurdert. 



 
 

 
Sweco | Naturmangfold og jordbruk E39 Storehaugen-Førde 

Prosjektnummer 10230559 
Dato 05.10.2022 Rev 00  
Dokumentreferanse p:\31122\10230559_utredninger_naturmangfold_og_jordbruk_e39_storehaugen_-_førde\000\06 dokumenter\03 
rapporter og notater\10230559_hovedrapport_utredninger naturmangfold og jordbruk e39 storehaugen - førde_endelig utkast 
20221005.docx  49/65 

 
Figur 4-2. Samløpet mellom Espelandsvatnet og Espelandsbekken var uten noen hindringer for 
fiskevandring. Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 

 

4.2.1 Generell beskrivelse og elfiske 
Fra Espelandsvatnet ble Espelandsbekken elfisket i hele sin lengde opp til 
deponiområdet, og inn på tiltaksområdet. De nedre strekningene rant bekken 
gjennom myrområdet rundt Espelandsvatnet. Det var et tydelig utløp fra bekken 
til vannet (Figur 4-2), men bekken var diffus gjennom deler av myra (Figur 4-3), 
der bekken over flere partier rant delvis under myra. Habitatet og bekken var 
her preget av å være stillestående, dyp, og med mudderbunn. Habitatkvaliteten 
tilsvarer klasse 1 her, som viser til lite egna oppvekst og gyteområder for ørret. 
Det ble hyppig observert vaking av fisk i Espelandsvatnet. 
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Figur 4-3. Over myra før samløpet med Espelandsvannet rant bekken stedvis diffust og under myra. 
Der bekken var åpen var den dyp, stilleflytende og med mudderbunn. Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 

 

Fra myra brekker bekken opp gjennom et barskogsbelte (Figur 4-5). Her ble det 
økt innslag av bunnsubstrat med høyere kvalitet for ørret med stein og noe 
grus. Bekken fikk økt helning og høyere fart. På denne strekningen ble det 
fanget en 0+ ørret (Figur 4-4). Tilstedeværelse av årsyngel viser at strekningen 
har blitt benyttet til gyting, men gytepotensialet er marginalt med svært lave 
fangster. Mangel på kulper og svært grunn bekk kan Habitatkvaliteten vurderes 
som klasse 2, med moderate muligheter for gyting og skjul. 

  
Figur 4-4. Det ble fanget en ørret av årsklassen 0+ på hele strekningen fra Espelandsvatnet og opp 
til og med tiltaksområdet. Strekningen kan benyttes til gyting, men det er marginalt med aktivitet. 
Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 
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Figur 4-5. Oppstrøms myra økte gradienten på bekken, og habitatkvaliteten økte med større innslag 
av stein og noe grus. Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 

 

Etter barskogsbeltet snur bekken sørøstover i en forholdsvis rett trasé gjennom 
glissen bjørkeskog. Bekken ligger lavere i terrenget med høyreist gress rundt 
som skaper gode skyggeeffekter som tillegg til skyggen fra bjørkeskogen. 
Bunnsubstratet holder god kvalitet med mindre stein og grus, hvor deler av 
strekningen kan benyttes til gyting. Habitatklassen vurderes her til klasse 3 som 
viser til godt egnet habitat til gyting og skjul. Det ble elfisket langs hele 
strekningen, men det ble kun fanget 1 ørret på hele strekningen. Denne ørreten 
var 184 mm lang og i god kondisjon (feit fisk). På egnet lokalitet ble også 
bunndyrprøven utført på denne strekningen (Figur 4-6). Prøven ble tatt 
nedstrøms tiltaksområdet for deponiet, slik at prøvepunktet kan gjenbrukes i 
overvåkningsfasen av tiltaksarbeidet.  
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Figur 4-6. Nedstrøms tiltaksområdet renner Espelandsbekken i en ganske rett strekning i øst-vestlig 
retning. På denne strekningen var habitatet godt egnet til gyting og skjul for yngel av ørret. Det ble 
likevel kun fanget én ørret på denne strekningen. Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 

 

Innenfor planområdet var Espelandsbekken preget av å være utformet som en 
grøft gjennom en gammel myr som er forsøkt drenert (Figur 4-7). Bekken lå 
forsenket i den gamle marken med åpen engvegetasjon rundt (Figur 4-8). Øvrig 
høyreist vegetasjon eksisterte ikke. Bekken fikk dermed lite skyggeeffekter når 
velutviklet kantvegetasjon var fraværende i tiltaksområdet med stor 
solinnstråling i tiltaksområdet. Bunnsubstratet var finstoff og gjørme, noe som er 
lite egnet habitat til laksefisk. Vannhastigheten var rolig, tilnærmet stillestående. 
Det ble elfisket på nesten hele strekningen, uten funn av fisk. På deler av 
strekningen over enga var bunnsubstratet så gjørmete at det ikke lot seg vade i 
bekken for å elfiske. Habitatkvaliteten vurderes til klasse 0 på denne 
strekningen, som viser til uegnede forhold for ørret til gyting og oppvekst.  
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Figur 4-7. Bekken i tiltaksområdet hadde dårlige kvaliteter som gyte, skjul og oppvekstområde for 
ørret. Bekken var preget av å være sterkt kanaliser/grøftet og substratet var av mudder/gjørme. 
Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 

 

 
Figur 4-8. I tiltaksområdet var Espelandsbekken mer lik ei grøft. Vannhastigheten var 
lav/stillestående, bunnsubstratet gjørme og bekken var sterkt kanalisert/grøftet. Foto: T. Ruud, 
Sweco 2022. 
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Oppstrøms den gamle flate drenerte myra økte gradienten i terrenget og 
bekken fikk økt innslag av mer egnet substrat av grus i bekkebunnen. 
Kantvegetasjonen var fortsatt tynn uten velutviklet vegetasjonsdekke, slik at 
solinnstrålingen fortsatt var forholdsvis høy. Kantvegetasjonen bestod kun av 
kjempespringfrø som er en fremmedart (Figur 4-9; se også avsnitt 2.2.2 
ovenfor). Plantene bidro likevel til at bekkebunnen ble noe skyggelagt. Denne 
arten hadde spredd seg hele veien langs bekken ned til myra før 
Espelandsvatnet. Habitatkvaliteten på denne øverste strekningen i 
tiltaksområdet hadde igjen økte økologiske kvaliteter til gyting og skjul for 
laksefisk, og ble vurdert til klasse 3. Strekningen ble elfisket, men det ble ikke 
gjort funn av fisk. 

 
Figur 4-9. Øverst i tiltaksområdet hadde igjen Espelandsbekken økt gradient og bunnsubstratet fikk 
økt kvalitet med grus og stein. Kantvegetasjonen var sparsommelig og bestod kun av fremmedarten 
kjempespringfrø. Det ble ikke gjort funn av fisk under elfisket på strekningen. Foto: T. Ruud, Sweco 
2022. 

 

Åselva er hovedelva som renner inn i Espelandsvatnet fra østsiden av tjernet.  
Fra samløpet med tjernet er det kun 200 meter opp til det naturlige 
vandringsstoppet i en høy foss i elva (Figur 4-10). Denne strekningen ble befart 
for å se hvor langt ørreten i Espelandsvatnet kunne vandre oppstrøms tjernet, 
utenom Espelandsbekken. Strekningen i hovedelva bar preg av å være mer et 
oppvekstområde med grovere substrat og høy fart i vannet. Elva var opp mot 10 
meter bred og manglet kantvegetasjon på østsiden vendt mot et landbruksareal. 
Habitatkvaliteten var ikke optimal for gyting og skjul for ørret, og strekningen ble 
vurdert til kvalitet 2 med moderate muligheter for gyting og oppvekst.  
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Figur 4-10. Utenom oppvandring i Espelandsbekken, kan ørret vandre opp i Åselva. Strekningen er 
på 200 meter før ørreten møter et naturlig vandringsstopp i en foss. Foto: T. Ruud, Sweco 2022. 

 

Nedstrøms Espelandsvatnet renner Åselva gjennom en kort stryk-strekning 
(Øyra) før elva renner inn i innsjøen Annetjønna. Det er usikkert om ørreten 
klarer å vandre opp til Espelandsvatnet fra Annetjønna. Rundt denne innsjøen 
er det få gytebekker. Nedstrøms Annetjønna renner Åselva raskt inn i bratte 
stryk og fossepartier som igjen skaper naturlige vandringshindre. Rundt både 
Annetjønna og Espelandsvatnet er det derfor få gode gytebekker, noe som 
begrenser produksjonen og hever viktigheten av de gytebekkene som 
eksisterer.       

4.2.2 Konklusjoner habitatkartlegging 
Habitatkartleggingen viste en variert trase i Espelandsbekken, der kvaliteten på 
habitatet gjerne økte med økende gradient (Tabell 4-4). Gjennomsnittlig THS-
score ble 8,4, men det er likevel to strekninger som oppnår habitatkvalitet 3 
etter Veileder 02:2018. Innenfor selve tiltaksområdet var habitatkvaliteten 
generelt svært dårlig med kvalitet 0. Unntaket var den øverste strekningen med 
svært god kvalitet. Det er likevel nedstrøms tiltaksområdet de mest egna 
strekningene for ørret befinner seg, hvor gyting skjul og oppvekstområder 
representeres i stor grad. 
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Tabell 4-4. Habitatkartlegging for Espelandsbekken fra samløpet med Espelandsvatnet og opp til og 
med tiltaksområdet. THS-scoren og habitatet bedret seg særlig med økende gradient fra de 
stilleflytende strekningene. 

Elv/bekk: Espelandsbekken 

Habitatscore 0 1 2 
Stasjon 

1 
Stasjon 

2 
Stasjon 

3 
Stasjon 

4 
Stasjon 

5 

Vanndekket bredde 
på vassdrag (m) >10 6-10 <6 

2 2 2 
2 2 

Gradient på 
strekning (%) <0.2 & >8 

0.2-0.5 & 3-
8 >0.5-<3 

0 1 2 
0 2 

Vannhastighet Rolig/stille Rask Moderat 0 2 2 0 2 

Gjennomsnittsdybde 
(m) >0.5 0.3-0.5 <0.3 

0 2 2 
2 2 

Dominerende 
substrat 

Finpartikulært Store stein, 
steinblokker 

eller sand 

Grus-
stein 

0 1 2 

0 2 

Skygge (%) <10% 10-20 >20 2 1 2 1 1 

   

THS 
Score 

4 10 12 
5 11 

   

THS 
snitt: 
8,4 

 

4.2.3 Bunndyrprøver 
Resultatene fra bunndyrprøven viste en individtetthet med totalt 395 dyr. 
Prøven er tatt litt tidlig på høst-sesongen for bunndyr, noe som kan påvirke 
resultatene med bl.a. færre antall dyr og arter i prøvene. Tovingefamilien 
Diptera ble den dominerende gruppen i prøven med totalt 91 individer av 
familien Simuliidae (knott) og 90 individer av familien Chironomidae (fjærmygg). 
Deretter fulgte døgnfluefamilien Baetidae med 110 individer. Det ble registrert 
kun 6 EPT arter (antall Ephemeroptera/døgnfluer, plecoptera/steinfluer og 
trichoptera/vårfluer arter) ved prøvelokaliteten. ASPT indeksen fikk en score på 
5,0 som tilsvarer Dårlig økologisk tilstand (Tabell 4-5). Dette er nære 
grenseverdiene til Moderat økologisk tilstand. Tilstedeværelsen av 
forsuringssensitive arter som Baetis rhodani indikerer at Espelandsbekken i 
liten til ingen grad påvirket av forsuring (se vedlegg 1).  

Tabell 4-5. Sammenstilling av bunndyranalysene fra prøven tett i Espelandsbekken. 

Antall individer 395 

Antall grupper/arter 13 

ASPT -verdi 50 

ASPT - familier 10 

ASPT - indeks 5,00 

Antall EPT arter 6 

  Espelandsbekken 
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4.3 Konsekvensvurdering massedeponi 
Konsekvenser av deponiet på Espelandsbekken er vurdert med utgangspunkt i 
metodikk fra Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen, 2021). 

Generelt holdt Espelandsbekken lavere kvalitet som leveområde for ørret og 
annet akvatisk liv innenfor tiltaksområdet. Fraværet av velutviklet og høyreist 
kantvegetasjon ga lite skygge og stor solinnstråling i bekken. Innenfor 
tiltaksområdet var også bekken svært kanalisert og utrettet, der sidegreiner var 
gamle grøfter fra et forsøk på å drenere myra som bekken renner gjennom. 

Fraværet av fisk innenfor tiltaksområdet, lange strekninger med habitatkvalitet 0 
for ørret, samt en bunndyrprøve som gir Dårlig økologisk tilstand, gir 
Espelandsbekken verdien «Uten betydning». Dette selv om påvirkningen med 
deponi medfører «Sterkt forringet/ødelagt» innenfor tiltaksområdet. 

I henhold til konsekvensvifta, gis derfor Espelandsbekken innenfor 
tiltaksområdet Liten verdi. Omfanget av tiltaket er Stort negativt. Samlet 
konsekvens blir derfor «Liten negativ konsekvens (-)» for massedeponiet på 
Espeland, vurdert etter de akvatiske verdiene innenfor tiltaksområdet. 

Nedstrøms tiltaksområdet har derimot Espelandsbekken langt høyere akvatiske 
verdier, der en lengre strekning kan benyttes til gyting og oppvekst. Et nytt 
deponi kan medføre avrenning i anleggsfasen og i driftsfasen der nye masser 
lett kan eroderes. Det blir derfor viktig å iverksette avbøtende tiltak for å 
forhindre forringelse av de viktigere strekningene nedstrøms tiltaksområdet, 
samt å hindre avrenning til Espelandsvatnet og det øvrige vassdraget.  

Avbøtende tiltak bør fokusere på å hindre eller redusere erosjon og avrenning 
fra deponiet. Dette kan f.eks. gjøres gjennom tiltak som: 

- Avskjærende grøfter som samler overvann fra deponiet til 
sedimentasjonsbasseng før utløp til resipient. 

- Bruk av siltgardin for å fange opp finstoff som eroderes til resipient. 

4.4 Utfylling ved Jølstra 
Ved tunellutløpet ved Bruland kan tiltaket medføre en utfylling mot Jølstra. 
Denne skråningen ble også befart 31. august. Terrenget ved tiltaksområdet falt 
bratt ned mot Jølstra hvor grunnen var av grunnfjell toppet med velutviklet tett 
kantvegetasjon (Figur 4-11). Deler av området var flatere der landbruksmark 
med grovfôr/gress vokste tett mot elva (Figur 4-12).  

Jølstra gjorde en sving i dette området, og selv om tiltaksområdet ligger i en 
yttersving var elva og vannhastigheten rolig. En grusbanke i Jølstra bremset 
opp vannet og skapte en bakevje med rolig elvevann og grov grus og elvestein i 
bunnsubstratet. Elva dannet også en kulp i denne yttersvingen. Området er 
velegnet for oppvekst av laksefisk med grovt substrat med mye hulrom til skjul 
og stabilt rolig vannhastighet.  

Tiltaket medfører arealbeslag i kantvegetasjonen og i elva. I dette området blir 
det derfor viktig å tilrettelegge for nok vekstmedier over erosjonssikringen i 
fyllingen, slik at kantvegetasjonen kan revegeteres med busk og trevegetasjon 
av f.eks. selje og gråor. Kokosmatter kan være nødvendig for å hindre erosjon 
på vekstmediet før kantvegetasjonen rekker å etablere seg tilstrekkelig. I Jølstra 
kan store enkeltstein legges for å bremse elvevannet og skape bakevjer som 
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yngel av laksefisk kan benytte som oppholdsarealer. Slike stein fungerer også 
som energidrepere og vil redusere vannhastigheten og erosjonen mot en 
yttersving. 

 
Figur 4-11. Yttersvingen av Jølstra som er innenfor tiltaksområdet. Tett kantvegetasjon i 
yttersvingen sørger fir viktig skygge og skjul, og sikrer dryss av lauvverk og insekter. Foto: T. Ruud, 
Sweco 2022. 

 

 
Figur 4-12. Deler av tiltaksområdet var også flatere, der landbruksjorda var strekt tett mot Jølstra. 
Her anbefales det å tilrettelegge for et belte med kantvegetasjon mellom elva og landbruksarealene 
etter at tiltaket er gjennomført. Foto: T. Ruud, Sweco 2022.  
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5.1 Dagens situasjon 
Deponiområdet består av fulldyrka mark (ca. 70 daa.), innmarksbeite (10 daa.), 
skog (40 daa.) og myr (40 daa.). Av dyrka jord er ca. 5 daa av svært god 
jordkvalitet, ca. 38 daa av god jordkvalitet og ca. 37 daa. av mindre god 
jordkvalitet (se Figur 5-1). Innenfor deponiområdet er ca. 40 daa., stort sett myr, 
markert som dyrkbar jord. 

 
Figur 5-1. Jordkvalitet innenfor deponiområdet. Kilde: NIBIO / Kilden, 2022. 

Grunnboringer i området har vist varierende mektighet av organisk jord. I øst er 
mektigheten ca. 0,5 m. I myra er det opptil 8 m med organisk material. Under 
dekket med organisk jord finnes det tynne eller tykkere moreneavsetninger 
(Figur 5-2). 

5. Massehåndtering og 
etablering dyrka mark deponi 
Espeland 
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Figur 5-2. Løsmassekart. Kilde: Løsmassekart NGU, 2022. 

5.2 Etablering dyrka mark 
5.2.1 Avskjæringsgrøfter 
Før oppfyllingen starter må det etableres en avskjæringsgrøft på oversiden av 
oppfyllingsområdet. Det vil ta unna overflatevann fra det tilgrensende arealet. 
Avskjæringsgrøften har et fall mot sørvest og sør og vannet vil bli satt ut i 
eksisterende vassdrag. 

5.2.2 Avtagelse dagens matjord og undergrunnsjord 
Før deponioppfyllingen starter, må det eksisterende matjordlaget (A-sjiktet) tas 
av og lagres i ranker på kantene av oppfyllingsområdet. Dette gjelder først og 
fremst det arealet som i dag er fulldyrket. På det overflatedyrkede arealet og 
myrområdet må det gjøres der det er mulig. Matjorda må tilbakeføres og brukes 
som toppsjikt på det nye arealet.  

I områder med forekomster av kjempespringfrø (se avsnitt 2.2.2), må det sikres 
at ikke denne fremmede arten spres. Plantene må lukkes før de blomstrer og 
jordmassene må sendes til kompostering. 

Matjorden i de øvrige områdene bør tas av med beltegående gravemaskin eller 
tilsvarene maskin som kan skille matjordlaget fra undergrunnsjorden med 
nødvendig nøyaktighet. Matjorden bør være relativt tørr under håndtering (ikke 
rennende vann i drenasjerør). Matjorden skal ikke tas av under eller etter 
regnvær. 

Sjiktet under matjordlaget (undergrunnsjord / B-sjiktet) skal også tas av før 
sprengsteinmasser fra tunnelet skal deponeres. Dette sjiktet er viktig som 
undergrunnsjord (se avsnitt 5.2.4). 

Myrmassene kan ikke uten videre brukes som matjord. Men når de blandes 
med andre masser kan de brukes som jordforbedringsmiddel i toppsjiktet. 
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Innblanding av utlekkede myrmasser / torv vil forbedre vannlagringsevnen og 
øke organisk innhold. Noe som er særlig viktig ved mineralske masser som 
sand og silt. Torv er imidlertid sur og næringsfattig, og det må antageligvis 
kalkes før jordet kan benyttes. 

5.2.3 Mellomlagring 
Ved behov for mellomlagring skal matjorda og undergrunnsjord lagres i ranker 
med maksimal høyde 3 m. Matjord skal tildekkes med duk, eller tilsåes med 
rasktvoksende grasarter (raigras, engsvingel) dersom matjord blir liggende 
lagret i vekstsesongen. Alternativt kan oppvekst av ugress bekjempes mekanisk 
ved å rispe i overflaten jevnlig i vekstsesongen eller ved å sprøyte med egnet 
og godkjent plantevernmiddel. Mellomlagring av matjord skal helst ikke vare 
lenger enn 1 år.  

5.2.4 Oppbygging 
Ved oppfylling av arealer som seinere skal brukes til jordbruksformål må det tas 
spesielle hensyn til oppbygging, massetyper og arbeidsmetodikk for å oppnå et 
tilfredsstillende resultat. Arealet må bestå av løsmasser i øvre sjikt på minimum 
1,3 meter når massene har satt seg. Denne sjikttykkelsen er nødvendig for 
seinere å kunne utføre en tilfredsstillende systematisk lukket drenering av 
arealet. 

Matjordlaget må bestå av masser med 
matjordkvalitet, fri for stein og andre faste 
forurensinger. Stedegen matjord som er tatt 
vare på, må brukes her. Dersom nødvendig 
må det tilføres mer matjord for å oppnå 
tilfredsstillende sjikttykkelse.  

Undergrunnsjorda bør bestå av masser fri for 
større stein, røtter og andre faste 
forurensinger. Dagens undergrunnsjord 
anses som veldig velegnet. Seinere 
drenering av arealet vil bli billigere og 
enklere dersom dette sjiktet er reinest mulig. 

 

Bunnsjiktet kan bestå av sprengsteinmasser fra tunneldrivingen med større 
stein og røtter da dette sjiktet ikke vil påvirke seinere drift av arealet. 

5.2.5 Oppfyllingsmetodikk 
For alt arbeid som foretas med undergrunnsjord og matjord er det absolutt 
fordelaktig om dette utføres med tørre masser og under tørre forhold. 
Bunnsjiktet kan oppfylles med valgfri metode.  

Undergrunnsjord må legges inn uten at dette sjiktet trafikkeres med tunge 
maskiner. Innlegging av massene må foretas ved at all tung trafikk foregår på 
bunnsjiktet. Innkjøring på bunnsjiktet, systematisk tipping av masser, innlegging 
og planering med gravemaskin med lang rekkevidde er en stor fordel. 
Undergunnsjord og matjord legges helst samtidig ut, stripevis i to sjikt for å 
unngå å komprimere de allerede utlagte undergrunnsjordmassene. 

Matjorden må være tørr under håndtering og skal legges ut under tørre forhold. 
Utleggingen skal skje med bruk av beltegående graver. Transport av matjord 

Løsmasser / fjell 

Bunnsjiktet / deponimasser 

Undergrunnsjord 

Matjord 
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med lastebil over dyrket mark skal kun gjennomføres når det er tele i bakken 
eller under meget tørre forhold hvor jorden tåler vekten av tunge lass. 
Entreprenør må være kjent med forutsetningene for å hindre jordpakking på 
mottaksområdet, og må velge maskinelt utstyr egnet for formålet. Dette kan 
være beltegående gravemaskin eller tilsvarende maskiner som er egnet for å 
unngå jordpakking. Det skal søkes å kjøre minst mulig over nylig utlagt jord. 
Grove steiner som kommer frem under utlegging av matjorden fjernes manuelt. 

Etter at alt av masser er kjørt inn, må tippen få tid til å sette seg og tørke ut. 
Dette kan i noen tilfeller ta lang tid. Åpne midlertidige grøfter på tvers av fallet 
kan være med på å skynde på opptørkingen. 

5.2.6 Ferdigstilling  
Når anlegget er ferdig, skal det være et jevnt fall mot sørvest for å sikre en god 
avrenning av overflatevann. Alt av tilsig av vann fra tilliggende områder skal 
være tatt hånd om av fungerende avskjæringsgrøfter.  

Det kan være nødvendig å kjøre steinrive for å fjerne stein før jordarbeidingen 
kan starte. Er det mye stor stein i overflaten, må disse fjernes/graves ned med 
gravemaskin. Til slutt er det kalking, gjødsling og avsluttende jordarbeiding før 
tippen sås til med egnet grasfrøblanding. Alle disse arbeidsoperasjonene må 
gjøres når jorda er tilstrekkelig tørr. Da beskytter man jordstrukturen og unngår 
pakkingsskader.  
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