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Forord
Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse mellom Sotra og
Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og vegsystemet er svært sårbart ved uforutsette
hendelser, som f.eks ulykker. Det er også vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe som har
resultert i et stort etterslep for den over 40 år gamle Sotrabrua.
Det er lite tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til gående og syklende
er dårlig.
Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i Fjell og Bergen
kommuner, planID 20050021 i Fjell og planID 19920000 i Bergen, vedtatt i 2012. Det utarbeides
to separate reguleringsplaner for Fjell og Bergen kommuner. Som grunnlag for reguleringsplanen
er det utarbeidet teknisk plan med tilhørende fagrapporter.
Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre del) til Storavatnet
i Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km lang og går fra Kolltveit i vest på øya
Sotra, via øyene Bildøy og Litlesotra (med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune),
over Vatlestraumen (kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotraveien møter
Askøyveien ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom Lyderhorntunnelen og
vestre innfartsåre.
Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt lokalvegsystem, gir
et nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar muligheter for prioritering av kollektivtrafikk.
Sammen med et langsgående gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for
at målsettingen om framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og økt gang- og
sykkeltrafikk.
Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på lokalvegsystemet,
styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye tunnelstrekninger bidrar til å knytte områder
nord og sør for riksvegen bedre sammen. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for
byutvikling og åpner for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og
det nordlige sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus).
Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv 555
Fastlandssambandet Sotra –Bergen.
Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet i tett samarbeid med
Statens vegvesen og planmyndigheter i Fjell og Bergen kommuner.
Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for reguleringsplanen.
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Rambøll Norge har på oppdrag for Statens vegvesen, gjennomført en vurdering av
kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold i planområdet i forbindelse med
detaljreguleringsplan for rv. 555 (Kolltveit-Storavatnet). Fagrapport for naturmangfold er en del
av arbeidet som er utført, i tillegg er det gjort undersøkelser i marine områder der det planlegges
utfylling i fjord. Dette temaet omtales i egen rapport.
Ny rv. 555 er under planlegging. Traséen skal delvis legges om i forhold til dagens vei. I tillegg
vil veien bli bredere, da det skal bygges ut med kollektivfelt og gang-/sykkelvei. Tiltak etter
planen vil således berøre områder som ikke er berørt av dagens vei.
Når det planlegges så omfattende prosjekter som denne veiutbyggingen, vil det kunne få store
konsekvenser for mange fagområder, heriblant naturmiljø/biologisk mangfold. Det er derfor
spesielt viktig å vite hvilke verdier som vil bli berørt på et tidlig stadium, for å kunne vurdere
hvordan prosjektet kan utføres på en optimal måte for å gjøre minst mulig skade. I plan- og
bygningsloven er et av hovedformålene å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, jfr. § 1-1. Videre legges det føringer som skal
sørge for at det ikke tas avgjørelser på et for tynt grunnlag, blant annet ved koblingen til
naturmangfoldloven kapittel II i § 4-2 om planbeskrivelse og konsekvensutredning samt i
forskrift om konsekvensutredning. I tillegg vil det planlagte veitiltaket berøre 100-metersbeltet
langs sjø og vassdrag, og vil dermed omfattes av plan- og bygningsloven § 1-8, som sier at det i
disse tilfellene skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser.
I tidligere planfase, Kommunedelplan for Sotrasambandet, delprosjekt 1 (Fastlandssambandet
Sotra – Bergen) er det utarbeidet en konsekvensutredning inkludert en deltemarapport for
naturmiljø. Denne har i tillegg til annet eksisterende materiale om naturen i området, vært
grunnlaget for den foreliggende rapporten om terrestrisk naturmangfold. I tillegg er det utført
feltarbeid og innhentet informasjon fra Fjell og Bergen kommuner samt lokale ressurspersoner.
Rapporten vurderer tiltaket i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, innenfor naturmangfold
(ikke marint, da dette behandles i egen rapport).
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Planens avgrensning
Planområdet befinner seg i Bergen og Fjell kommuner, og strekker seg fra Kolltveit (Fjell) til
Storavatnet (Bergen) (Figur 1).

Figur 1: Planens avgrensning
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2.

METODE

2.1

Datainnsamling
Arbeidet er gjort med utgangspunkt i både eksisterende tilgjengelig informasjon og
feltundersøkelser.

2.1.1 Eksisterende informasjon

Tilgjengelige registrereringer og materiale angående det terrestriske naturmiljøet i planområdet
er gjennomgått. Aktuelle kilder er Artsdatabasen, Naturbase, Fjell og Bergen kommuners
registreringer, samt konsekvensutredning til kommunedelplanen Sotrasambandet, delprosjekt 1.
Fullstendig kildeliste er gitt til slutt i dette dokumentet (Kapittel 10).
2.1.2 Feltundersøkelser

Feltarbeid ble utført 23-25 juni 2014, og 7. oktober 2014 (bunndyr). Første periode var preget av
varmt og tørt vær, med temperaturer mellom 19 °C (dag) og 6,5 °C (natt). Tiden før feltarbeid
var relativt varm og med lite nedbør. Andre periode var naturlig nok noe kaldere, men fine
forhold for feltarbeid.
Vegetasjon:
Under feltarbeidet ble vegetasjonen rundt vann som planlegges gjenfylt undersøkt, men det ble
ikke utført en fullstendig kartlegging. Dette gjelder østre del av Storavatnet (Fjell kommune),
Kvernavatnet, Stovevatnet, Liljevatnet, Mustadvatnet, Stiavatnet og nordre del av Storavatnet
(Bergen kommune) (Figur 2).

Figur 2: Undersøkte vann langs strekningen.

Områdene ble undersøkt ved gange til fots. Karplanter ble bestemt i felt så langt det lot seg
gjøre. Ved usikkerhet ble individer samlet for senere bestemmelse. Forekomst av eventuelle
rødlistearter ble registrert med håndholdt GPS. Potensialet for rødlistearter ble vurdert.
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Svartelistede karplanter ble registrert med håndholdt GPS. Det er utarbeidet kart over registrerte
svartelistede arter i planområdet.
Det ble brukt en Garmin GPSMAP64st. Denne har en høysensitiv GPS- og GLONASS-mottaker,
som gir relativt presise posisjoner.
Fisk:
Det ble gjort en fiskeundersøkelse med en standard jensenserie i Storavatnet i Bergen. Garna ble
satt i henhold til figur 3. I tillegg ble det satt ut åleruser i noen vann. Det ble satt ut to ruser i
hvert av vannene som ble undersøkt. Rusene lå natten over før de ble undersøkt.

Figur 3. Bildet viser plasseringen av de åtte garna som ble satt.

Bunndyr:
Innsamling av bunndyrprøver ble utført av UNI Miljø, Bergen. Prøvene ble samlet inn med
standard sparkeprøve der det blir sparket totalt tre minutter i bunnsubstratet, og bunndyr fanget
opp med en 25x25 cm håv med maskestørrelse 250 mµ. Prøvene ble konservert i etanol, og
analysert på UNI Miljøs laboratorium.
Sedimentprøver:
Sedimentprøvene ble tatt med en 250 cm2 van Veen-grabb, der det ble tatt ut en blandeprøve fra
tre grabbskudd fra hver stasjon. Prøvene ble deretter sendt til Eurofins for analyse av metaller og
organiske miljøgifter.
Rammene for arbeidet er gitt i dokumentet «2014-06-11 Metode og kostnadsoverslag feltarbeid,
terrestrisk og ferskvann».
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2.1.3 Lokalkunnskap

Informasjon ble hentet inn fra kommuner og interesseorganisasjoner, før og under feltarbeid.
Det ble avholdt møte med fagleder – miljø og landbruk i Fjell kommune, samt møte med Bergen
og Fjell Turlag, representant fra Norsk Ornitologisk forening og representant fra Forum for natur
og friluftsliv.

2.2

Vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 i samme lov skal legges til grunn ved
utøving av offentlig myndighet. Reguleringsplanen er derfor vurdert opp mot prinsippene i §§ 812. Miljøverndepartementets (nå Klima- og miljødepartementet) veileder til naturmangfoldloven
kapittel II, med sjekkliste, er lagt til grunn for vurderingene.
I denne rapporten er det kun følger av tiltaket på det terrestriske og limnologiske miljøet som
vurderes. Konsekvenser for det marine miljøet vurderes i separat rapport.

2.3

Avbøtende tiltak
Det er foreslått avbøtende tiltak som kan være med på å skåne det naturmiljøet for negative
konsekvenser som følge av gjennomføring av tiltak etter planen.

2.4

Konklusjon
Rapporten avslutter med en konklusjon om de viktigste funn, største utfordringer og forslag til
avbøtende tiltak.

Rambøll
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3.1.1 Klima og vegetasjonssoner

Planområdet hører til landskapsregionene Ytre fjordbygder på Vestlandet (Bergen kommune) og
Kystbygdene på Vestlandet (Sotra kommune) (Puschmann 2005). I følge Moen (1998) tilhører
naturen i tiltaksområdet boreonemoral sone. Dette er nordlig edelløv- og barskogssone, som
danner overgang mellom nemoral sone og de typiske barskogsområdene. Sonen strekker seg
langs kysten av Sør-Norge, omtrent til Romsdalsfjorden, med noen spredte forekomster nord til
Trondheimsfjorden. På Østlandet og Sørlandet utgjør den et bredere belte. Edelløvskog finnes på
de mest gunstige voksestedene, mens bjørk-, gråor- eller barskoger dominerer resten av
skoglandskapet.
3.1.2 Berggrunn og løsmasser

Berggrunnen i området består i stor grad av harde gneiser (Figur 4). I Bergen kommune (øst for
Sotrabrua) finnes et område med øyegneis/granitt/foliert granitt, mens det i Fjell kommune stort
sett finnes diorittisk til granittisk geis, med innslag av amfibolitt/hornblendegneis/glimmergneis
sør for planområdet.

Figur 4: Berggrunnen i området. Lys rosa: diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Mørkere rosa:
øyegneis, granitt, foliert granitt. Oransje: amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis, stedvis
migmatittisk. (Kilde: NGU – nasjonal arealinformasjon)

Det er lite løsmasser i området (Figur 5). Store deler av området har bart fjell, eller har kun et
tynt dekke av løsmasser. Stedvis finnes tynn morene. I planområdet gjelder dette vest for
Bildøystraumen og i nordlige ende av Storavatnet i Bergen kommune.
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Figur 5: Løsmasser i området. Lys rosa: Bart fjell, stedvis tynt dekke. Grønn: Tynn morene. (Kilde: NGU –
nasjonal arealinformasjon)

3.2

Overordnete karakteristiske trekk
Planområdet ligger i et kupert øylandskap i Bergen og Fjell kommuner. Naturen i planområdet er
i stor grad påvirket av teknisk infrastruktur og menneskelig aktivitet. Store deler av planområdet
er bebygd, til boligområde, sentrumsområde og noe næring/industri.
Klimaet i området er sterkt oseanisk (O3t, Moen 1998), med milde vintrer og forholdsvis kjølige
somrer. Middeltemperaturen på Straume er 1,0 °C i januar og 17 °C i juli (Meteorologisk
institutt). Det oseaniske klimaet gir lang vekstsesong, med tidlig vår og sen vinter. Vintrene er
snøfattige. Gjennomsnittlig årsnedbør ligger på ca. 1650 mm i Straume. Dette er betydelig
mindre enn i Bergen sentrum som har ca. 2250 mm nedbør i året.
Hard berggrunn og lite løsmassedekke gjør at vegestasjonen i planområdet generelt er karrig.
Arealene i og rundt planområdet er flekkvis tresatt, i hovedsak med ung lauvskog, men og noe
barskog. Det finnes mye åpen fastmark (med lynghei), en del berg i dagen samt myr og mange
innsjøer i og rundt planområdet. Landskapet er til dels karrig, med knauser og fjell.
Mye av det treløse landskapet er nå i ferd med å gro igjen, og lynghei i området forsvinner.
Kystlynghei er en rødlistet naturtype i kategorien sårbar (EN), og en av hovedtrusslene er
gjengroing som en følge av redusert bruk til husdyrbeite. Enkelte steder finnes det små rester av
naturbeitemark (VU), det meste har vært gjødslet, og har dermed mistet mye av sin verdi for
biologisk mangfold. Beitemarker med stor biologisk diversitet er kartlagt, og nevnt under kapitlet
om naturtyper.

3.3

Oversikt over registrerte naturverdier
Det er ingen verneområder i eller i nærheten av planområdet.
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3.3.1 Registrerte naturtyper

Det er registrert åtte naturtyper i/i nærheten av planområdet (Figur 6). Disse anses som godt
kartlagt og dokumentert i Naturbase (se beskrivelser for de enkelte områdene nedenfor), og er
derfor ikke undersøkt nærmere med hensyn til artsforekomster under feltarbeidet. Forekomsten
Arefjordpollen er ikke registrert i Naturbase, og informasjonen er hentet fra konsekvensutredning
til kommunedelplanen. (Arefjordpollen er nærmere undersøkt i Rv 555 Marint naturmangfold og
forurensede masser.)

Figur 6: Registrerte naturtyper i og i nærheten av planområdet. (Kilde: Naturbase og
konsekvensutredning til kommunedelplan)

Under følger beskrivelse av naturtypelokalitetene hentet fra Naturbase og konsekvensutredning
til kommunedelplan, samt en kort vurdering av hvorvidt lokaliteten blir berørt eller ei.

BN00025014 Steinhaugen, Kolltveit
Naturtype Naturbeitemark
Utforming Frisk fattigeng beitet
Verdi Viktig
Registreringdato 03.10.2007
Tilstand God hevd
Verdibegrunnelse Det er forholdsvis store areal med godt hevda naturbeitemark og kystlynghei i området, og fleire,
til dels sterkt truga vegetasjonstypar opptrer. Desse vegetasjonstypane er imidlertid framleis ganske vanlege på
Vestlandet, sjølv om tilbakegangen har vore stor. I tillegg veks det ein nær truga beitemarkssopp på lokaliteten, og
potensialet for å finne fleire raudlista soppar i denne gruppa er absolutt tilstades. Lokaliteten fekk verdien svært
viktig (A) av Larsen & Fjeldstad (2005), men dette var mest på bakgrunn av at raud honningvokssopp då var raudlista
som sårbar. Etter at denne arten har endra raudlistestatus til nær truga (Kålås m.fl. 2006), er det nok riktig å justere
lokalitetsverdien til viktig (B).
Innledning Lokaliteten vart først kartlagt av B. H. Larsen, Miljøfaglig Utredning AS, den 10.10.2005, i samband med
supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Fjell kommune (lok. 7 i Larsen & Fjeldstad 2005). B. H.
Larsen synfarte lokaliteten på nytt, den 10.10.2007, i samband med utgreiingar for Rv555 Sotrasambandet (lok. 2 i
Overvoll m.fl. 2008). Lokaliteten vart då litt utvida mot sør, og verdien nedjustert pga. endringar i Norsk rødliste for
arter.
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Beliggenhet Lokaliteten består av eit utmarksbeite ved Nibben og Steinhaugen, vest for Kolltveit. Lokaliteten er
avgrensa av rv 561 mot aust, elles er det gradvis overgang mot kystlynghei med svakare beitetrykk. Berggrunnen i
området består av næringsfattig og hard diorittisk til granittisk gneis, som gir opphav til eit fattig jordsmonn. Det er
lite lausmassar i området. Landskapet er kupert, og området sør for Nibben ligg i sørhelling. På knausar og i bakkar er
det grunnlendt og magert, og det ser ikkje ut til å bli gjødsla på lokaliteten. Areala inntil traktorvegen som går under
rv 561 aust for Kolltveit er imidlertid oppgjødsla, truleg fordi dyra samlar seg her. Areala nærast vegen må
karakteriserast som naturbeitemark, medan det er ein gradvis overgang mot beita, grasrik og fattig kystlynghei mot
vest.
Naturtyper På det meste av arealet er vegetasjonstypen fuktig fattigeng av oseanisk finnskjeggutforming (G1c), men
på knausar og i bakkar med høgare beitetrykk er det overgang mot frisk fattigeng, truleg ei av
jordnøttengutformingane (G4b). På svakare beita område i vest er det overgang mot fuktig lynghei med røsslyng og
blåtopp (H3g). Jordnøttengutformingane med kystgrisøyre og kystmaure opptrer i mosaikk på knausar og bratte,
grunnlendte parti.
Artsmangfold Floraen er forholdsvis artsfattig, og finnskjeggmatter dominerer over store areal. I områda med frisk
fattigeng var det innslag av noko meir kravfulle artar, som kystgrisøyre, kystmaure, smalkjempe og kattefot. Dette er
òg ein forholdsvis god lokalitet for beitemarkssopp, sjølv om førekomstane var noko spreidde og usamanhengande
(mest i dei friske fattigengene). I alt 6 fagervokssoppartar vart funne, m.a. den relativt uvanlege arten raud
honningvokssopp. Typisk nok var det ikkje jordtunger på lokaliteten, sidan lågt beitetrykk gjorde at vegetasjonen ikkje
var beita heilt ned til bakken.
Påvirkning Lokaliteten blir halden i hevd som sauebeite, men beitetrykket er forholdsvis svakt. Ein traktorveg frå
Kolltveit går under riksvegen og inn på beitet. Areala inntil traktorvegen er oppgjødsla, truleg fordi dyra samlar seg
her.
Fremmede arter Ingen registrert.
Skjøtsel Beitetrykket bør aukast for å redusere tendensar til attgroing (dominans av høge grasartar pregar lokaliteten
stadvis). Gjødsling og tilleggsforing må unngåast
Totalareal 153 daa
Kilder Larsen, B. H. Fjeldstad, H. (2005), Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig utredning,
rapport 2005-64: 1-38
Lokaliteten vil bli kraftig berørt av gjennomføring av tiltak etter planen.

BN00025006 Kolltveit sørvest
Naturtype Naturbeitemark
Utforming Frisk fattigeng beitet
Verdi Viktig
Registreringdato 03.10.2007
Bruk Beite
Verdibegrunnelse Lokaliteten har to nær truga artar (2010-lista), ganske bra potensiale for funn av fleire raudlista
beitemarkssoppar, og er i god hevd. På dette grunnlaget blir lokaliteten vurdert som viktig (B).
Innledning Lokaliteten vart først kartlagt av B. H. Larsen, Miljøfaglig Utredning AS, den 10.10.2005, i samband med
supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Fjell kommune (lok. 7 i Larsen & Fjeldstad 2005).
Beliggenhet Lokaliteten er eit smalt belte med beitemark mellom rv 561 og bustadområde på Kolltveit. Lokaliteten
ligg pressa inn mellom bustadar og vegar, og er skarpt avgrensa av rv 561 og dyrka mark mot vest og nord og av
bustadområdet mot aust. Mot sør er det gjerde mot eit lite myrområde. Berggrunnen i området er næringsfattig og
hard diorittisk til granittisk gneis, som gir opphav til eit fattig jordsmonn. I søkk i terrenget er det morene og torvjord,
elles er det grunnlendt og lite lausmassar i området. Landskapet er kupert, med bratte, vestvendte skrentar og
bergknausar.
Naturtyper Lokaliteten består av ugjødsla knausar og beitebakkar på bratte skrentar ut mot flatene langs vegen.
Vegetasjonstypen på det meste av arealet er ei blanding av fuktig, oseanisk fattigeng med finnskjegg (G1c) og frisk
fattigeng (G4) – truleg av jordnøttutforming (jordnøtt var beita bort). På kollar med svak beiting i midtre del av
området er det overgang mot fuktig lynghei (H3). Jordnøttengutformingane med kystgrisøyre og kystmaure opptrer i
mosaikk på knausar og bratte, grunnlendte parti.
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Artsmangfold Floraen er forholdsvis fattig og triviell, men med bra innslag av naturengartar som kystgrisøyre,
kystmaure, geitsvingel, tepperot og blåklokke. Det vart funne ein del beitemarkssopp på lokaliteten, mest i nordre del
og i eit lite område heilt i sør. Eit mycel av den regionalt uvanlege arten raud honningvokssopp vart funne i nordre del
(KM 8351 9786), medan gulfotvokssopp vart funnen litt lenger sør (KM 8363 9753). Det vart òg funne jordtunger her,
truleg skjelljordtunge.
Påvirkning Området er beita av sau, og beitetrykket er svakt til moderat. Enkelte stader kan lokaliteten ha blitt litt
gjødsla.
Fremmede arter Ingen registrert.
Skjøtsel Beitetrykket bør aukast noko for å hindre attgroing, m.a. er det ein del oppslag av lauvtre enkelte stader.
Gjødsling og tilleggsforing må unngåast.
Totalareal 37 daa
Kilder Larsen, B. H. Fjeldstad, H. (2005), Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig utredning,
rapport 2005-64: 1-38
Lokaliteten vil bli kraftig berørt av gjennomføring av tiltak etter planen.
BN00086002 Branndalsfjellet vest
Naturtype Naturbeitemark
Utforming Frisk fattigeng beitet
Verdi Lokalt viktig
Registreringdato 02.10.2007
Tilstand Svak hevd
Bruk Beite
Verdibegrunnelse Lokaliteten blir berre vurdert som lokalt viktig (C), sidan det ikkje vart gjort spesielle artsfunn her.
Lokaliteten er også liten, og ligg inneklemt mellom vegar og bebyggelse.
Innledning Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig Utredning AS, den 02.10.2007, i samband med
utgreiingar for Rv555 Sotrasambandet (Overvoll m.fl. 2008). Ved innlegging i Naturbase er beskrivelsen litt redigert av
Fylkesmannen i Hordaland.
Beliggenhet Lokaliteten ligg sentralt på Bildøy, vest for Branndalsfjellet, langs sørsida av rv 555. Lokaliteten er skarpt
avgrensa mot vegar og bustadtomter mot vest, sør og aust, og er delt i to av den lokale vegen her. Mot nord grensar
lokaliteten til ubeita kystlynghei skilt med eit gjerde. Berggrunnen i området består av næringsfattig og hard diorittisk
til granittisk gneis, som gir opphav til eit fattig jordsmonn. Det er lite lausmassar i området. Landskapet er småkupert,
utan noko bestemt helling i terrenget.
Naturtyper Lokaliteten består av eit mindre område med beita kystlynghei sør for sjølve Branndalsfjellet. Dei hardast
beita partia har mest preg av naturbeitemark, og det er desse som gjer at lokaliteten er registrert. Kystlyngheia har
liten verdi. Nærmast vegen som går mot sør er marka gjødsla. Også eit lite areal vest for vegen som går sørover er
tatt med i lokaliteten. Vegetasjonstypen vekslar frå fuktig fattigeng, oseanisk finnskjeggutforming (G1c) i vestre del til
fuktig lynghei (H3) i austre del. Det finst òg småflekkar med frisk fattigeng (G4).
Artsmangfold Floraen er artsfattig og triviell, og tette matter med finnskjegg og engkvein dominerer dei best beita
areala. Av andre karakterartar for frisk til fuktig fattigeng vart geitskjegg, engfrytle, småsyre, tepperot og blåklokke
notert. På rabbar med tynt jordsmonn vart hårsveve og kystbergknapp funne, medan sølvbunke og heisiv kjem inn i
søkka. Det vart òg funne nokre vanlege beitemarkssoppar: Seig vokssopp, grøn vokssopp, vorterødskivesopp og
elfenbenshette.
Påvirkning Lokaliteten er omgitt av vegar og bustader, men blir framleis (2007) beita av sau. Beitetrykket varierer ein
del, men er gjennomgåande bra, men ikkje hardt nok til å hindre attgroingstendensar i lyngheidelen.
Fremmede arter Ingen registrert.
Skjøtsel Det bør ikkje gjødslast på lokaliteten, og det er viktig at beitetrykket blir halde høgt for å hindre attgroing av
lyngheia i austre del.
Landskap Lokaliteten er ein rest av det gamle utmarkskulturlandskapet med grasbeitemark og lynghei på Bildøy.
Totalareal 21 daa
Kilder Overvoll, O., et al. (2008), Sotrasambandet, Delprosjekt 1, Fastlandssambandet RV 555 Sotra - Bergen,
Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Delrapport naturmiljø. Rådgivende Biologer AS, rapport 1072. 47 s. +
vedlegg.
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Lokaliteten vil bli kraftig berørt av gjennomføring av tiltak etter planen.
BN00025007 Rotavika, Bildøyna
Naturtype Naturbeitemark
Utforming Fuktig fattigeng beitet
Verdi Lokalt viktig
Registreringdato 10.10.2005
Tilstand God hevd
Verdibegrunnelse Larsen & Fjeldstad (2005) vurderte lokaliteten som viktig (B) med grunnlag i funn av tre raudlista
beitemarksopp, men etter siste revisjon av raudlista (2010) er berre ein av artane vurdert som nær truga (NT). På
bakgrunn av dette, og at lokaliteten elles er relativt artsfattig, er det truleg riktig å justere verdien ned til C (lokal
verdi).
Innledning Lokaliteten er registrert av B.H. Larsen, Miljøfaglig Utredning AS, den 10.10.2005, i samband med
supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Fjell kommune (lok. nr. 8 i Larsen & Fjeldstad 2005).
Teksten er litt endra av fylkesmannen i Hordaland ved O. Overvoll, etter siste revisjon av raudlista (2010) og tilpasning
til ny mal i Naturbase.
Beliggenhet Lokaliteten ligg nord for rv. 555, lengst vest på Bildøyna. Inntil vegen er det ein bratt bakke ned mot eit
heilt ope, truleg overflatedyrka kulturbeite, som nærare Holmavatnet går over i naturbeitemark.
Naturtyper Lokaliteten vekslar mellom kystlynghei (D07) og naturbeitemark (D04), og er ganske samansett. Utover
tangen mellom Rotavika og Holmavatnet er det steinete og ganske tørr beitemark med mykje einer, før det opnar seg
igjen nord for Rotavika. Her er det naturbeitemark med overgang mot kystlynghei i svakt beita parti (lynghei dekker
det meste av arealet). Vegetasjonstypen var vanskeleg å fastslå, og dei einaste naturengartane som vart registrerte
var finnskjegg og geitsvingel. Truleg er det mest riktig å sjå på dette som ei fattig lynghei, helst ei utforming av tørrhei
(H2).
Artsmangfold Når det gjeld karplantar er lokaliteten ganske artsfattig. Førekomsten av beitemarkssopp var sparsam,
men seks artar var funne: Kantarellvokssopp, skifervokssopp (NT 2010), seig vokssopp, honningvokssopp, sleip
jordtunge og truleg skjeljordtunge.
Påvirkning Området blir beita godt av sau og hest i kombinasjon. Enkelte parti er svakt oppgjødsla.
Fremmede arter Ingen registrert.
Skjøtsel Beitetrykket på lokaliteten er tilfredsstillande. Det er viktig at det ikkje blir gjødsla (mest aktuelt på areala
nærast vegen) og det bør heller ikkje tilleggsforast. Rydding av einer ville vere positivt.
Totalareal 40 daa
Kilder Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. (2005), Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig Utredning,
rapport 2005-64: 1-38.
Lokaliteten vil bli noe berørt av gjennomføring av tiltak etter planen. Nordlige deler av lokaliteten berøres ikke.

BN00085990 Bildøy hasselkratt
Naturtype Rik edellauvskog
Utforming Lågurt-hasselkratt
Verdi Lokalt viktig
Registreringdato 06.04.2008
Verdibegrunnelse Lokaliteten blir vurdert som lokalt viktig (C), sidan den er liten, ung, og det ikkje vart gjort spesielle
artsfunn her.
Innledning Lokaliteten er kartlagt av Per G. Ihlen, Rådgivende Biologer AS, den 06.08.2008, i samband med utgreiingar
for Rv555 Sotrasambandet (Overvoll m.fl. 2008). Ved innlegging i Naturbase er beskrivelsen litt redigert av
Fylkesmannen i Hordaland.
Beliggenhet Lokaliteten ligg sentralt på Bildøy, nord for rv 555. Lokaliteten er skarpt avgrensa mellom ein kolle og eit
granplantefelt. I sør grensar lokaliteten mot ein parkeringsplass. Lokaliteten er bratt, steinet og vestvendt.
Berggrunnen i området består av næringsfattig og hard diorittisk til granittisk gneis, som gir opphav til eit fattig
jordsmonn.
Naturtyper Lokaliteten omfattar ein liten skrent med rikt hasselkratt mot ei bratt skråning/bergvegg. Den har òg
element av nordvendt kystberg.
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Artsmangfold Berre vanlege artar vart registrert. I tillegg til hassel, er det selje og rødhyll på lokaliteten. Av andre
arter kan nemnast vivendel, gauksyre, tujamose, kystkransemose og musehalemose. På hassel er det få epifyttar,
berre skriftlav, Arthonia spp., matteflettemose, krinsflatmose og gulband vart registrert. På bergveggen veks det
mykje skorpelav, men desse vart ikkje nærmare undersøkt.
Påvirkning Skogen er nokså ung. I sør ligg det ein parkeringsplass, og i nord grensar lokaliteten mot eit plantefelt med
gran.
Fremmede arter Gran er planta nord for lokaliteten. Raudhyll har nok spreidd seg frå hagar i nærleiken.
Skjøtsel Det beste for naturverdiane er å la lokaliteten ligge i fred for inngrep.
Totalareal 0,5 daa
Kilder Overvoll, O., et al. (2008), Sotrasambandet, Delprosjekt 1, Fastlandssambandet RV 555 Sotra - Bergen,
Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Delrapport naturmiljø. Rådgivende Biologer AS, rapport 1072. 47 s. +
vedlegg
Lokaliteten vil bli kraftig berørt av gjennomføring av tiltak etter planen.

BN00025008 Smålona, Litlesotra
Naturtype Naturbeitemark
Utforming Fuktig fattigeng beitet
Verdi Lokalt viktig
Registreringdato 11.10.2005
Verdibegrunnelse Lokaliteten er teken med fordi den er i god hevd, og fordi det er funne sju artar av beitemarksopp
her. Men den er liten, dels påverka av gjødsling, og utan funn av sjeldne eller raudlista artar. På grunnlag av dette blir
verdien berre vurdert som lokal (C).
Innledning Lokaliteten er registrert av B.H. Larsen, Miljøfaglig Utredning AS, den 11.10.2005, i samband med
supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Fjell kommune (lok. nr. 9 i Larsen & Fjeldstad 2005).
Teksten er litt endra av fylkesmannen i Hordaland ved O. Overvoll, etter siste revisjon av raudlista (2010) og tilpasning
til ny mal i Naturbase. Det har òg kome opp nokre nye bygg rundt lokaliteten som gjer at avgrensiga må justerast.
Beliggenhet Lokaliteten ligg klemt mellom industriareal og vegar sør for senteret på Litlesotra.
Naturtyper Lokaliteten er ei naturbeitemark av utforming frisk fattigeng (D0404), dels også fuktig fattigeng (D0401).
Vegetasjonstypane er berre fragmentarisk utvikla (truleg pga. gjødsling). På knausane er det tendensar til frisk
fattigeng (G4) med m.a. kystmaure. I søkka er det knappsiv/lyssiv-utformingar av fuktig fattigeng (G1b).
Artsmangfold Floraen er artsfattig og utan kravfulle artar. Av sopp vart det funne 7 artar av beitemarksopp: Skjør
vokssopp, seig vokssopp, engvokssopp, grøn vokssopp, honningvokssopp, sleip jordtunge og truleg skjeljordtunge.
Ingen av desse er sjeldne eller raudlista.
Påvirkning Det meste av arealet ber tydeleg preg av gjødsling, men enkelte grunnlendte parti på knausar har unngått
gjødsling (eller har tatt mindre skade av gjødslinga). Området blir beita av sau, og beitetrykket er godt (2005).
Fremmede arter Ingen registrert.
Skjøtsel Fortsatt beite med sau er ein føresetnad for at lokaliteten skal ha verdi som naturbeitemark i framtida.
Gjødsling bør opphøyre. Dersom beitinga opphøyrer, vil lokaliteten miste sin verdi som naturtype i løpet av få år.
Landskap Lokaliteten er ein rest med naturbeitemark i eit område som er sterkt nedbygd. Det finst fleire andre, og
biologisk meir verdifulle naturbeitemarkar i Fjell kommune.
Totalareal 18 daa
Kilder Larsen, B. H. & Fjeldstad (2005), Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig Utredning,
rapport 2005-64: 1-38
Lokaliteten berøres ikke gjennomføring av tiltak etter planen.
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BN00035869 Fjell
Naturtype Sterke tidevannsstrømmer
Verdi Viktig
Registreringdato 01.01.2005
Fremmede arter Ingen registrert.
Totalareal 0 daa
Kilder Skreslet, S. et. al. (2005), HBo Metoderapport 24.10.2005
Lokaliteten ligger i Straumsundet, og er trolig sterkt påvirket av fylling i sjø i forbindelse med boligbygging på
Lillesotra. Lokaliteten vurderes til ikke å bli ytterligere forringet av gjennomføring av tiltak etter planen.
--- Arefjordpollen
Naturtype Poll
Verdi Lokalt viktig
Registreringdato 2008
Beskrivelse Arefjordpollen ligg på søraustsida av Litlesotra. Dette er ein typisk poll (marin naturtype I05) med smal,
grunn terskel i Arefjordstraumen. Pollen er påverka av fyllingar ved Arefjordstraumen og under dagens Rv 555 som
kryssar pollen. Den indre halvdelen av pollen er nesten heilt avsnørt av vegen. Det er ikkje registrert spesielle
biologiske verdiar i pollen, men dette er heller ikkje undersøkt. Fordi pollen er påverka av fyllingar og nok busetnad
blir verdien vurdert lokalt viktig (C).
Kilder Larsen, B. H. Fjeldstad, H. (2005), Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig utredning,
rapport 2005-64: 1-38
Lokaliteten berøres av gjennomføring av tiltak etter planen. Dette er ytterligere undersøkt i rapporten Rv. 555 Marint
naturmangfold og forurensede sedimenter (Rambøll 2014).

3.3.2 Registrerte rødlistearter

For rødlistearter gjelder følgende kategorisering:
•
•
•
•
•
•

RE = regionalt utdødd
CR = kritisk truet
EN = sterkt truet
VU = sårbar
NT = nær truet
DD = datamangel

Det er registrert 24 forskjellige rødlistearter i planområdet (Figur 7). Disse er opplistet nedenfor
med siste registreringsår (Tabell 1).
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Figur 7: Registrerte rødlistearter i Artsdatabankens artskart.

Tabell 1: Registrerte rødlistede arter i planområdet.

Norsk navn
bergirisk
fiskemåke
hønsehauk
tornirisk
stær
svarthalespove
tårnseiler
storlom
ål
nattsmelle
sprikepiggfrø
myrstengelfly
tornskate
snadderand
tyrkerdue
kysthumle
skjoldblad
alke
lomvi
makrellterne
sivhøne
strandsnipe
vipe
skifervokssopp

Vitenskapelig navn
Carduelis flavirostris
Larus canus
Accipiter gentilis
Carduelis cannabina
Sturnus vulgaris
Limosa limosa
Apus apus
Gavia arctica
Anguilla anguilla
Silene noctiflora
Lappula myosotis
Amphipoea lucens
Lanius collurio
Anas strepera
Streptopelia decaocto
Bombus muscorum
Hydrocotyle vulgaris
Alca torda
Uria aalge
Sterna hirundo
Gallinula chloropus
Actitis hypoleucos
Vanellus vanellus
Hygrocybe lacmus

Siste registreringsår Rødlistekategori
2012
NT
2014
NT
2009
NT
2009
NT
2014
NT
2014
EN
2014
NT
2003
NT
2014
CR
1954
NT
1954
NT
2007
NT
2012
NT
1999
NT
2014
VU
1909
NT
1913
NT
2008
VU
2008
CR
2014
VU
1992
NT
1967
NT
1994
NT
2005
NT
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Flere av artene kan bli direkte og/eller indirekte berørt av den nye traséen. Det er da snakk om
fugler som er tilknyttet fersk- og saltvannsområdene som vil kunne berørt.
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Observasjoner i felt
I følgende kapittel er de besøkte lokalitetene beskrevet med utgangspunkt i informasjonen som
framkom under arbeidet.

3.4.1 Storavatnet, Fjell kommune

Storavatnet i Fjell kommune (Figur 8) ligger rett vest for dagens trasé for fv. 561, som i stor
grad ligger på fyllinger ut i vannet. Vegetasjonen mellom veien og vannet er derfor ikke naturlig,
og består av et belte med seljer av varierende størrelse, enkelte relativt store.

Figur 8: Storavatnet i Fjell kommune.

I planområdet går det en liten odde ut i Storavatnet, som kan bli berørt av tiltaket.
Vegetasjonstypen er her klassifiseres som fattig fastmarksmyr, med klokkelyng-rome utforming
og innslag av lynghei. Området er artsfattig. Det ble ikke registrert sjeldne arter her, og kun et
fåtall svartelistede arter. Området preges av åpen vegetasjon og fjell i dagen.
Tresjiktet er skrint, og består hovedsakelig av bjørk, furu, rogn og selje. Buskvegetasjonen
består i stor grad av spredt einer. Feltsjiktet domineres av lyng (blåbær, tyttebær, melbær,
klokkelyng, røsslyng og pors) og graminider. Det er lite urter i området. Bunnsjiktet er velutviklet
med til dels mye torvmoser.
Tilstand i vann
Storavatnet tilhører vannforekomst 057-39-R. Det er ikke gjort noen klassifisering av vassdraget.
Økologisk tilstand er antatt moderat, og en har vurdert det til at det er risiko for ikke å nå
miljømålet God innen 2021. Vannforekomstens ID dekker imidlertid mange uavhengige vassdrag,
og informasjonen fra Vann-nett gir derfor begrenset mening for dette spesifikke vannmagasinet.
Det ble ikke registrert rødlistede arter i bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score
på 4,11, noe som tilsvarer svært god økologisk tilstand. Kjemiske analyser viser noe forhøyede
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verdier av kadmium bly og arsen. For organiske miljøgifter finnes pr i dag ingen klassegrenser for
kjemisk tilstand i ferskvannssedimenter. Sammenligner en med klassegrensene for marine
sedimenter, er det forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser der tre av dem ligger i
tilstandsklasse IV, se kap. 6. Disse skriver seg trolig fra avrenning fra vegbanen like ved.
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3.4.2 Kvernavatnet

Kvernavatnet (Figur 9) er et næringsrikt vann som ligger i en relativt markant forsenkning rett
ved dagens trasé for Rv. 555 på Bildøya.

Figur 9: Kvernavatnet sett fra vest.

Fra veien til vannkanten er det i luftlinje ca. 20 meter, og i underkant av 15 høydemeter (Figur
10).
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Figur 10: Bilde tatt fra myrkanten sør for vannet. Skråningen mellom rv. 555 og vannet er relativt bratt
det antas at det ikke er slik naturlig.

På sørsiden er terrenget flatt og består i hovedsak av bløt myr (Figur 11). Det kan virke som at
vannet har vært større før, men grodd igjen i sør.

Figur 11: Myrområdet sør for Kvernavatnet.

Vegetasjonen rundt vannet er relativt variert:
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•

•
•

•
•
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Myrområdet i sør er dominert av elvesnelle og bukkeblad med innslag av lys- og
knappsiv i tuer. Det er også «øyer» med bjørk og selje, samt innslag av lavvokst vier
(salix spp.).
Øst for vannet er forholdene mer skrinne, med partier med fjell i dagen og mer karrig
vegetasjon som lyng og bjørk med innslag av einer og gran.
På fyllingen mellom veien og vannet består vegetasjonen av høytvoksende gress og noe
lyng. Enkelte steder er det også et busksjikt besående av bringebærkratt og einer. Det
forekommer også spredte bestander av strutseving. Det vokser en del revebjelle i
skråningen, og tresjiktet er dominert av selje, bjørk og noe gran.
I nord-østre «hjørne» av vannet er det et en bergvegg i dagen med et parti med unge
ospespirer, sisselrot og en del strutseving.
Det er også en del vegetasjon i vannet/vannkantene. Foruten bukkeblad og elvesnelle er
det i hovedsak snakk om hvit nøkkerose. (Fremstad: P2b: Flyteblad-vegetasjon med
nøkkeroseutforming).

Felles for store deler av området rundt og i vannet er at det er stor aktivitet av fugler og relativt
store forekomster av blå vannymfe.
Tilstand i vann
Kvernavatnet tilhører vannforekomst 057-39-R. Det er ikke gjort noen klassifisering av
vassdraget. Økologisk tilstand er antatt moderat, og en har vurdert det til at det er risiko for ikke
å nå miljømålet God innen 2021. Vannforekomstens ID dekker imidlertid mange uavhengige
vassdrag, og informasjonen fra Vann-nett gir derfor begrenset mening for dette spesifikke
vannmagasinet.
Det ble ikke registrert rødlistede arter i bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score
på 4,24, noe som tilsvarer svært god økologisk tilstand. Kjemiske analyser viser noe forhøyede
verdier av kadmium bly, sink og arsen. Dette er i god overenstemmelse med hva NIVA har
funnet i dette vannet i tidligere prosjekt (Bekken og Haugen, 2006). For organiske miljøgifter
finnes pr i dag ingen klassegrenser for kjemisk tilstand i ferskvannssedimenter. Sammenligner en
med klassegrensene for marine sedimenter, er det forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser,
der tre ligger i tilstandsklasse III, og fem i tilstandsklasse IV, se kap. 6.
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3.4.3 Stovevatnet

Stovevatnet ligger ved Straume mellom et handelsområde og dagens trasé for rv. 555.
Områdene langs vannets sørøstside vannet er påvirket av svartelistearter, blant annet
parkslirekne (SE) og spirea (Spirea spp). (PH). Også her er deler av kantsonen kunstig fylling
mot dagens trasé for rv. 555 (Figur 12).

Figur 12: bilde tatt fra sørsiden av vannet mot dagens trasé for rv. 555. Deler av kantsonen er kunstig
fylling opp mot veien.

Vannet er til dels begrodd med gul og hvit nøkkerose. I overgangssonen mellom vann og land
domineres vegetasjonen av arter som bukkeblad og elvesnelle.
Lenger inn på land er vegetasjonen mer skrinn med feltsjikt som domineres av arter som
tepperot, klokke- og røsslyng (til dels brunsvidd) samt tyttebær, blåbær og pors i enkelte
områder. Busksjiktet består i stor grad av einer, med innslag av bringebærkratt mot veien. Det
spredte tresjiktet består av arter som bjørk, furu og selje. Et parti langs vannet i nord består av
furuskog med tyttebær og blåbær som dominerende arter i feltsjiktet.
Det er relativt rikt fugleliv i og rundt vannet. Det ble observert et kvinand-par og ellers stor
aktivitet.
Ved utløpsbekken er det en tett bestand med elvesnelle. Her er det også store forekomster av
rød og blå vannymfe. Langs utløpsbekken er terrenget til dels kunstig og i enkelte partier består
bekkekanten av steinblokker (Figur 13).
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Figur 13: deler av bekkekanten til utløpsbekken er kunstig.

Langs nedre del av bekken, etter samløpet består vegetasjonen av blåbærskog.
Tilstand i vann
Stovevatnet tilhører vannforekomst 057-38-R. Det er ikke gjort noen klassifisering av
vassdraget. Økologisk tilstand er antatt moderat, og en har vurdert det til at det er risiko for ikke
å nå miljømålet God innen 2021. Vannforekomstens ID dekker imidlertid mange uavhengige
vassdrag, og informasjonen fra Vann-nett gir derfor begrenset mening for dette spesifikke
vannmagasinet.
Det ble ikke registrert rødlistede arter i bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score
på 3,46, noe som tilsvarer god økologisk tilstand. Kjemiske analyser viser noe forhøyede verdier
av kadmium bly og arsen. Dette er i god overenstemmelse med hva NIVA har funnet i dette
vannet i tidligere prosjekt (Bekken og Haugen, 2006). For organiske miljøgifter finnes pr i dag
ingen klassegrenser for kjemisk tilstand i ferskvannssedimenter. Sammenligner en med
klassegrensene for marine sedimenter, er det forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser, der 3
ligger i tilstandsklasse III, og fem i tilstandsklasse IV, se kap. 6.
Det ble ikke fanget ål i Stovevatnet. Vi vil likevel anføre at vi ikke kan se at det foreligger noen
fysiske vandringshindre for ål mellom sjøen og Stovevatnet, og at det derfor er mulig at
Stovevatnet kan benyttes som leveområde for ål.
Det ble fisket kvalitativt i bekken nedstrøms Stovevatnet. Fisket ble gjort kvalitativt og tetthet
ble ikke registrert. Det ble fanget relativt mye bekkeørret i begge bekkene like ovenfor samløpet.
Bekkene har helt klart en rekrutterende bestand av bekkeørret. Fordi bekken er vanskelig å
forsere nedenfor samløpet, er det lite sannsynlig at sjøørret kan komme opp for å gyte. Bekken
antas derfor å ikke ha noen verdi for anadrom fisk.
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3.4.4 Liljevatnet

Liljevatnet (Figur 14) er et lite vann som ligger mellom rv. 555 og fv. 209.

Figur 14: Liljevatnet sett fra sørøst.

Kantvegetasjonen rundt vannet varierer med tanke på fuktighetsforhold. Helt i vannkanten, og
delvis også i vannet, dominerer bukkeblad, duskull samt lys- og knappsiv. Det er også et område
med bestander av rund- og smalsoldogg og mose på et berg i dagen som går helt ned i vannet
(Figur 15).

Figur 15: Enkelte steder rundt vannet går fjell i dagen helt ned til vannkanten.
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De mer tørre områdene er dominert av gress, enkelte steder i tuer, og tepperot samt enkelte
områder med klokke- og røsslyng (brunsvidd). Det finnes også både bringebær og bjørnebær i
området.
Av trær er det relativt mange lokaliteter med platanlønn (SE), men også arter som rogn, selje og
bjørk i området rundt vannet. I tillegg ble de svartelistede artene parkslirekne (SE) og sitkagran
(SE) registrert ved vannet.
Tilstand i vann
Liljevatnet tilhører vannforekomst 057-38-R. Det er ikke gjort noen klassifisering av vassdraget.
Økologisk tilstand er antatt moderat, og en har vurdert det til at det er risiko for ikke å nå
miljømålet God innen 2021. Vannforekomstens ID dekker imidlertid mange uavhengige vassdrag,
og informasjonen fra Vann-nett gir derfor begrenset mening for dette spesifikke vannmagasinet.
Det ble ikke registrert rødlistede arter i bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score
på 2,67, noe som tilsvarer moderat økologisk tilstand. Kjemiske analyser viser noe forhøyede
verdier av kadmium bly, kobber og arsen. For organiske miljøgifter finnes pr i dag ingen
klassegrenser for kjemisk tilstand i ferskvannssedimenter. Sammenligner en med klassegrensene
for marine sedimenter, er det forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser, der 3 ligger i
tilstandsklasse III, og fire i tilstandsklasse IV, se kap. 6.

3.4.5 Mustadvatnet

Mustadvatnet (Figur 16) ligger sør for dagens rv. 555-trasé ved Knarrvika.

Figur 16: Mustadvatnet sett fra nordvest

Både selve vannet og områdene rundt er svært påvirket av menneskelig/industriell aktivitet og
en demning på den ene siden. Langs den andre siden ligger dagens trasé for rv. 555 på fylling
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(Figur 17). I denne fyllinga er det lite vegetasjon bortsett fra enkelte busker/trær øverst mot
veien.

Figur 17: Dagens trasé for rv. 555 ligger på fylling langs vannets nordende.

Nordøst for vannet, mellom vannet og fv. 209 finnes det ordinær granskog (Figur 18) med svært
beskjedent felt- og busksjikt.

Figur 18: Ordinær granskog nordøst for vannet
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Generelt for områdene rundt vannet, og særlig i sør og øst er at de er svært påvirket av
svartelistearter nesten helt ned til vannkanten (Eks. Figur 19). De svartelistede artene
rododendron (NK), rynkerose (SE), sitkagran (SE) og parkslirekne (SE) vokser i store bestander i
området.

Figur 19: Utelukkende plantede svartelistearter sørvest for vannet.

Tilstand i vann
Mustadvatnet tilhører vannforekomst 057-38-R. Det er ikke gjort noen klassifisering av
vassdraget. Økologisk tilstand er antatt moderat, og en har vurdert det til at det er risiko for ikke
å nå miljømålet God innen 2021. Vannforekomstens ID dekker imidlertid mange uavhengige
vassdrag, og informasjonen fra Vann-nett gir derfor begrenset mening for dette spesifikke
vannmagasinet.
Det ble ikke registrert rødlistede arter i bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score
på 3,73, noe som tilsvarer god økologisk tilstand. Kjemiske analyser viser noe forhøyede verdier
av kadmium, sink, bly og arsen. For organiske miljøgifter finnes pr i dag ingen klassegrenser for
kjemisk tilstand i ferskvannssedimenter. Sammenligner en med klassegrensene for marine
sedimenter, er det forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser, der 3 ligger i tilstandsklasse III,
og tre i tilstandsklasse IV, se kap. 6.
Fisk
Vi fikk muntlige opplysninger fra kommunen om at det er en bestand av stor ørret i dette vannet.
Vannet blir benyttet av enkelte sportsfiskere som i kontakt med kommunen har antydet at de
ønsker å fange og slippe fisken i et annet vassdrag før Mustadvatnet ev blir gjenfylt. Da vannet
er lite ble det besluttet å ikke sette garn i dette vannet, da en ville ha risikert å effektivt ha fisket
ut den stammen som sies å være der. Det antydes av lokale sportsfisker at vannet muligens får
tilført noe fisk fra Liljevannet via rørsystemet i perioder med høy vannføring.
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3.4.6 Stiavatnet

Stiavatnet (Figur 20) er et lite vann som ligger nord for dagens trasé.

Figur 20: Stiavatnet sett fra vest.

Mot øst avgrenses vannet av en relativt bratt bergvegg som går helt ned i vannet. Vegetasjonen i
dette området er skrinn med arter som røsslyng, einer furu og gran, med innslag av enkelte
partier med løvskog.
Ellers er områdene rundt vannet i svært stor grad preget av menneskelig påvirkning, med en
grusvei langs vannkanten og svartelistede arter som hageiris (NK), rynkerose (SE), parkslirekne
(SE) og platanlønn (SE).
Vannet er delvis gjengrodd i nord og sør av bukkeblad og elvesnelle. Det er også hvit og gul
nøkkerose i vannet.
Tilstand i vann
Stiavatnet tilhører vannforekomst 056-121-R. Det er ikke gjort noen klassifisering av vassdraget.
Økologisk tilstand er antatt moderat, og en har vurdert det til at det er risiko for ikke å nå
miljømålet God innen 2021. Vannforekomstens ID dekker imidlertid mange uavhengige vassdrag,
og informasjonen fra Vann-nett gir derfor begrenset mening for dette spesifikke vannmagasinet.
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Det ble ikke registrert rødlistede arter i bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score
på 4,53, noe som tilsvarer svært god økologisk tilstand.
Ål
Det ble ikke fanget ål i Stiavatnet. Selv om ål ikke kan utelukkes antas det at Stiavatnet ikke har
noen stor betydning som oppvekstområde for ål.

3.4.7 Storavatnet, Bergen kommune

Storavatnet i Bergen kommune (Figur 21) ligger sør for dagens trasé for rv. 555 og krysset
mellom de to store og trafikkerte veiene rv. 555 og fv. 562 (mot Askøy).

Figur 21: Storavatnet i Bergen kommune. Bildet er tatt fra gangveien som følger vannkanten i vannets
nordende.
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Veianlegget her er svært dominerende og ligger på kunstig fylling ut i vannet, og det er svært lite
vegetasjon i dette området (Figur 22).

Figur 22: strandsonen langs den delen av Storavatnet i Bergen kommune som vil bli berørt av
veiutbyggingen.

Den planlagte utvidelsen av veien i dette området vil medføre at dagens øy/holme nordvest i
vannet vil bli til en halvøy, hvor en god del av øyas nordende blir direkte berørt av den nye veien.
Vegetasjonen på øya består av blåbærskog med gran som dominerende treslag. Det er noe
løvskog i kantsonene mot vannet. På øyas sørende ble det observert hekkende fiskemåke (NT)
under befaringen.
Tilstand i vann
I Vann-nett er Storavatnet klassifisert med antatt svært god økologisk tilstand. Det foreligger
ingen kjent risiko for endring av tilstanden. Det ble ikke registrert rødlistede arter i
bunndyrprøvene. Forsuringsindeksen LAMI viser en score på 4,95, noe som tilsvarer svært god
økologisk tilstand. Kjemiske analyser viser noe forhøyede verdier av kadmium, kobber, sink og
arsen. For organiske miljøgifter finnes pr i dag ingen klassegrenser for kjemisk tilstand i
ferskvannssedimenter. Sammenligner en med klassegrensene for marine sedimenter, er det
forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser, der 4 ligger i tilstandsklasse III, og en i
tilstandsklasse IV, se kap. 6.
Fisk
Det ble fanget fire røyer på de 8 garnene som ble satt i Storavatnet. Dette må sies å være en lav
fangst, og trolig er bestanden av røye og ev ørret tynn i denne delen av vannet.
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Tabell 2: Fangst av fisk.

Garn nr

Art

Vekt (g)

Lengde (mm)

4
6
6
7

Røye
Røye
Røye
Røye

109
106
146
150

230
230
250
237

Ut fra de opplysninger en har om adkomstmuligheter for fisk fra sjøen til Storavatnet er det
vurdert slik at ål ikke har mulighet til å benytte Storavatnet som oppvekstområde.
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4.

VILT

4.1

Viltregistreringer
Både Fjell og Bergen kommune gjennomførte viltkartlegging i 2005. Det er hjort som er den
største jaktbare viltressursen i kommunene. Den store utviklinga i området har allerede påvirka
leveområder og trekkveier, noe som blant annet har ført til reduserte bestander på Lillesotra. Det
påpekes at den gjennomførte viltkartlegginga er utført med begrensede økonomiske rammer, og
ikke kan regnes som fullstendig. Blant faktorer som trekkes fram med behov for mer kunnskap er
mer presise avgrensninger av viktige trekkveier for hjort, og særlig de trekkveiene som
opprettholder utveksling av dyr over kommunegrensene.

4.1.1 Registrerte artsområder og trekkveier

Det er registrert to artsforekomstområder som blir berørt av tiltaket. Det ene området er
Stovevatnet som er registrert som yngleområde for toppand. Det er ikke påvist hekkende
toppand i vannet siden 1997. Lokaliteten har liten verdi i konsekvensutredning til
kommunedelplanen. Det andre området er Storavatnet i Bergen kommune som er registrert som
rasteområde for andefugler. Vannet er også hekke- og yngleområde for siland. I
konsekvensutredning til kommunedelplanen har området fått liten verdi, og vurderes til ikke å
være viktigere enn andre vann i området.
Av registrerte trekkveier for hjort, er det kun ett trekk som berører planområdet (Figur 23).
Dette trekket er registrert på Straume, vest for Arefjordpollen. I tillegg er det registrert flere
mindre trekk sør for planområdet ved Kolltveit, men disse ligger utenfor planområdets
avgrensning.

Figur 23: Registrerte hjortetrekk i og ved planområdet.

Trekket på Straume ble registrert i 2005, og er verdisatt med «B»-verdi i Naturbase.
Opplysninger fra miljø- og landbruksavdelingen i fjell kommune viser at dette bildet har endret
seg noe (Figur 24). Trekket som er registrert i naturbase ser fremdeles aktuelt, men det er i
tillegg registrert et trekkmønster lengre vest, mellom Bildøya og Lillesotra.
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Figur 24: Oppdatert informasjon om hjortetrekk i Fjell kommune.

Generelt gjør terrenget på Lillesotra at det er få aktuelle krysningspunkter over rv. 555, i tillegg
til at kunstige fjellskjæringer i forbindelse med veianlegget reduserer krysningsmulighetene
ytterligere.
I området vest for Arefjordpollen, der det registrerte trekket i naturbase går, er boligområder,
senterområdet og ulendt terreng med store fjellskjæringer og vann tett på veien er med på å
skape få krysningsmuligheter for hjort. Dette gjør at krysningspunktet nord for Stekervika er
svært viktig for hjorten i området.
Det er også registrert et hjortetrekk over Kipleåsen (Harafjellet). I dette området går veien i
tunnel. Det er usikkerhet knyttet til verdien av dette trekket, blant annet på grunn av tett
bebyggelse og stor trafikk på veiene. Likevel er dette trolig en av få mulige forbindelser mellom
trekksystemet ved Lyderhorn og skogsområdene rundt Storavatnet og Småvatnet i Loddefjord. I
dette vil veien fremdeles gå i tunnel etter at planforslaget er realisert, og planforslaget
representerer dermed ikke endringer som medfører forringelse av dette trekkets verdi for
hjorten.
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4.1.2 Påkjørsler av hjort

Det er registrert 21 påkjørsler av vilt på rv. 555 i planområdet de siste ti årene, i
Hjorteviltregisteret. I alle tilfellene er hjort påkjørt av bil.
Fem av påkjørslene har skjedd nord for Stekervika i Fjell kommune (Figur 25), i forbindelse med
det registrerte hjortetrekket. Et annet kritisk punkt er på Askøyveien, nord for Storavatnet i
Bergen kommune, der det er registrert ni påkjørsler de siste ti årene.

Figur 25: Viltpåkjørsler i planområdet de siste 10 årene. Alle registrerte hendelser er med hjort. (Kilde:
Hjorteviltregisteret.no)

4.2

Krysningspunkter for vilt
Vurderinger av registrert hjortetrekk og registrerte påkjørsler for hjort gir grunnlag for å definere
to områder som kan være aktuelle som krysningspunkter for hjort. Dette er rv. 555 nord for
Stekervika på Litlesotra og Askøyveien nord for kryss med rv. 555.
I begge områdene har det vært mange hjortepåkjørsler. Veien vil begge steder bli bredere ved
gjennomføring av tiltak etter planen. Dette kan få innflytelse på hjortens krysninger.
Man bør vurdere tiltak for å ivareta trafikksikkerheten ved krysningspunktene, samt eventuelt
hjortens krysningsmuligheter.
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SVARTELISTEDE ARTER
For svartelistearter gjelder følgende kategorisering:
•
•
•
•
•

5.1

NK = ingen kjent risiko
LO = lav risiko
PH = potensielt høy risiko
HI = høy risiko
SE = Svært høy risiko

Registrerte lokaliteter
I Artsdatabanken er det registrert 17 ulike arter som er svartelistede i eller i umiddelbar nærhet
til planområdet (Figur 26, Tabell 3).

Figur 26: Registrerte svartelistearter i og i umiddelbar nærhet til planområdet i artsdatabankens
artskart.
Tabell 3: Registrerte svartelistearter i og ved planområdet.

Norsk navn
kanadagås
parkslirekne
prydbringebær
bladfaks
vinterkarse
buskmure
klasespirea
hvitsteinkløver
kjempesennep
kronvikke
legesteinkløver
orientsennep
sareptasennep
stormjølke
strisennep
vinterkarse

Vitenskapelig navn
Branta canadensis
Reynoutria japonica
Rubus spectabilis
Bromopsis inermis
Barbarea vulgaris
Dasiphora fruticosa
Spiraea ×billardii
Melilotus albus
Sisymbrium altissimum
Securigera varia
Melilotus officinalis
Sisymbrium orientale
Brassica juncea
Epilobium hirsutum
Sisymbrium loeselii
Barbarea vulgaris

Siste registreringsår
2013
2011
2000
2011
2012
1994
1994
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1927
1954
1958

Svartelistekategori
SE
SE
LO
HI
SE
LO
PH
SE
LO
LO
LO
NK
NK
PH
LO
SE
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vranggåseblom

Anthemis ruthenica

1954

NK

Det påpekes at mange av registreringene er svært gamle.

5.2

Registreringer fra felt
I forbindelse med feltarbeidet sommeren 2014 ble det også gjort nye registreringer av
svartelistearter.
Det er spesielt platanlønn (SE) og parkslirekne (SE) som er registrert i områdene rundt de
undersøkte vannene, men det er også registrert forekomster av rynkerose (SE), spirea
(sannsynligvis PH) og sitkagran (SE).
I vedlegg 1-6 er de nye registreringene vist i kart.

5.3

Spredning og fjerning av svartelistede arter
Det er svært viktig å ta hensyn til de registrerte svartelistede artene, spesielt i forbindelse med
anleggsarbeidene. Det er særlig massehåndtering/-behandling som er kritisk. Gravearbeider,
(midlertidige) massedeponier og transport av masser er forbundet med stor risiko for spredning
av slike arter. Infisert jord bør derfor ikke flyttes til nye steder, heller ikke midlertidig, men
håndteres forsvarlig. Et alternativ er å legge massene i varig deponi i en dyp fylling innen
planområdet. Massene må da pakkes forsvarlig inn, med uorganisk masse som dekkmasse
omkring. Hvis dette blir løsningen må det sikres at disse massene ikke kan røres på et senere
tidspunkt.
Uansett hvilken behandlingsmetode som velges i forbindelse med anleggsarbeidene er det viktig
at infiserte masser ikke blandes med rene masser.
Nedenfor følger beskrivelse for bekjempelse av svartelistede arter registrert i forbindelse med
feltarbeid i planområdet.
Parkslirekne
•
Selve forekomsten graves opp, ned til 0,5 m dyp, og plantemateriale med synlig
rotmasse skal fjernes forsvarlig, pakkes inn, og leveres til godkjent forbrenningsanlegg.
•
Plantematerialet må ikke bli liggende i kontakt med jord eller vann slik at det på nytt kan
slå rot.
•
Infiserte jordmasser transporteres i lukket transport, uten mellomlagring, og deponeres i
varig godkjent deponi.
•
Infiserte jordmasser omfatter et areal opptil 8 m fra morplanten i alle retninger, samt
ned til maks 3,5 m dyp. Det må tas hensyn slik at det ikke forekommer spredning av
plantene gjennom maskiner, kjøretøy, utstyr og personlig utrustning. Bekjempelse skal
utføres av kvalifisert personell, anleggsgartner eller tilsvarende.
•
Massene skal under ingen omstendigheter benyttes som tilslag i annen Lokaliteten følges
opp, og eventuelle nye oppslag bekjempes.
Rynkerose
•
Bekjemping omfatter fjerning av hele planten med rot, ned til min. 1,0 m dyp.
Plantemateriale inkludert synlig rotmasse skal fjernes forsvarlig, pakkes inn, og leveres til
godkjent forbrenningsanlegg.
•
Plantemateriale må ikke bli liggende i kontakt med jord slik at det på nytt kan slå rot.
•
Jordmassene på lokaliteten behandles ikke utover dette.
•
Lokaliteten følges opp, og eventuelle nye oppslag fjernes.
Spirea (Spiraea sp.)
•
Bekjemping omfatter fjerning av hele planten med rot, ned til min. 1,0 m dyp.
Plantematerialet inkludert synlig rotmasse skal fjernes forsvarlig, pakkes inn, og leveres
til godkjent forbrenningsanlegg.
•
Plantemateriale må ikke bli liggende i kontakt med jord slik at det på nytt kan slå rot.
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Jordmassene på lokaliteten behandles ikke utover dette.
Lokaliteten følges opp, og eventuelle nye oppslag fjernes.

Syringa sp.
•
Ingen spesielle bekjempingstiltak. Syringa sp. setter ofte mye rotskudd, og plante med
rot bør derfor gjerne fjernes, og plantemateriale gå som hogstavfall.
Platanlønn
•
Det er ikke realistisk å bekjempe platanlønn innen planområdet, utover ryddingshogst i
forbindelse med anleggsarbeidet. Stubbebehandling med glyfosat (Roundup) er aktuelt
for å unngå rotoppslag etter rydningshogst.
•
Unge frøplanter og små trær kan sprøytes, og stubben behandlet med glyfosat
(Roundup). Eventuelt mekanisk bekjempelse av småplanter ved bruk av
kantklipper/ryddesag.
•
Nye trær skal ikke plantes.
Sitkagran
•
Det er ikke realistisk å bekjempe sitkagran innenfor planområdet, utover ryddingshogst i
forbindelse med anleggsarbeidet. Dette må vurderes ut i fra størrelse på bestand, og
hvor mye frøplanter som finnes. Frøproduserende trær bør fjernes.
•
Nye trær skal ikke plantes.
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MILJØGIFTER
Resultatene viser at metallkonsentrasjonene ligger innenfor akseptable nivåer, tilstandsklasse 1
(blå farge) og II (grønn farge).
Tabell 4: Analyseresultater av sporelementer sammenstilt med tilstandsklasser i TA-1468. Krom er satt
ut fra utkast til veileder TA-3001/2012 /2/.

Kverna

Stovevatnet

Kobber (Cu)

Storav. F.
13

25

25

Storav.B. Liljev. Mustadv.
35

32

35

Krom (Cr)*

9,1

15

17

25

15

15

Nikkel (Ni)

8,1

17

9,9

24

13

19

Sink (Zn)

62

210

100

220

95

230

Kvikksølv (Hg)

0,058

0,093

0,090

0,073

0,065

0,103

Kadmium (Cd)

0,55

1,2

0,80

0,79

0,52

0,74

Bly (Pb)

96

94

75

48

62

97

Arsen (As)

5,4

7,4

7,2

8,3

5,3

9,2

*)Tilstandsklassene for krom er satt ut fra utkast til ny veileder TA3001, da dette metallet ikke er med i veileder TA1468.

Tabell 5: Analyseresultater av sporelementer sammenstilt med tilstandsklasser i veileder SFT
2229/2007.

Storav. F.
Totalt organisk karbon
(TOC)
Finstoff <2 µm (Leire)

31,5

Kverna

Stovevatnet
31,2

64,2
For lite
prøvemateriale

Storav.B

Liljev.

Mustadv

35,1

20,0

27,4

17,9

18,2

23,9

14,6

15,5

26,4

28,2

21,4

19,1

Finstoff <63 µm

53,4
For lite
prøvemateriale

Tributyltinn (TBT)

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Tørrstoff

5,8

6,5

7,3

8,5

10,9

9,5

Fluoren

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Fenantren

<0,050

<0,050

0,087

<0,050

0,063

<0,050

Antracen

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Fluoranten

0,15

0,20

0,44

0,095

0,29

0,17

Pyren

0,097

0,14

0,38

0,077

0,22

0,15

Benzo[a]antracen

0,055

0,093

0,17

<0,050

0,083

0,12

Benzo[b]fluoranten

0,44

0,85

1,0

0,17

0,70

0,35

Benzo[k]fluoranten

0,11

0,16

0,29

<0,050

0,18

0,067

Dibenzo[a,h]antracen

<0,050

<0,050

0,066

<0,050

0,049

<0,050

Acenaftylen

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Krysen/Trifenylen

0,23

0,37

0,45

0,11

0,29

0,19

Naftalen

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Benzo[a]pyren

<0,050

0,092

0,19

<0,050

0,10

0,062

Acenaften

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Benzo[ghi]perylen

0,084

0,20

0,22

<0,050

0,13

0,089

Indeno[1,2,3-cd]pyren

0,13

0,28

0,27

<0,050

0,16

0,14

PCB7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Blå=tilstandsklasse I (Bakgrunn), grønn=tilstandsklasse II (God), gul=tilstandsklasse III (Moderat), oransje=tilstandsklasse
IV (Dårlig), rød=tilstandsklasse V (Svært dårlig).
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Tilstandsklassene er satt ut fra en veileder som gjelder marine sedimenter, da det ikke finnes
tilsvarende klassegrenser for sedimenter i ferskvann. Klassegrensene for marine sedimenter er
nok satt noe høyere enn det som vil være tilfelle for ferskvannsedimenter. Det er publisert en
veileder for slike sedimenter, men den er foreløpig ikke gjort gjeldende (TA3001). Med de
klassegrensene som er angitt der, ville konsentrasjonen av pyren nådd klassegrense V-Svært
dårlig for fire av vannforekomstene.
Tabell 6: Analyseresultater av sporelementer sammenstilt med tilstandsklasser fra utkast til veileder TA3001/2012 /2/.

Storav. F.

Kverna

Stovevatnet Storav.B. Liljev.

Mustadv.

Fluoren

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Fenantren

<0,050

<0,050

0,087

<0,050

0,063

<0,050

Antracen

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Fluoranten

0,15

0,20

0,44

0,095

0,29

0,17

Pyren

0,097

0,14

0,38

0,077

0,22

0,15

Benzo[a]antracen

0,055

0,093

0,17

<0,050

0,083

0,12

Benzo[b]fluoranten

0,44

0,85

1,0

0,17

0,70

0,35

Benzo[k]fluoranten

0,11

0,16

0,29

<0,050

0,18

0,067

Dibenzo[a,h]antracen

<0,050

<0,050

0,066

<0,050

0,049

<0,050

Acenaftylen

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Krysen/Trifenylen

0,23

0,37

0,45

0,11

0,29

0,19

Naftalen

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Benzo[a]pyren

<0,050

0,092

0,19

<0,050

0,10

0,062

Acenaften

<0,050

<0,050

<0,020

<0,050

<0,020

<0,050

Benzo[ghi]perylen

0,084

0,20

0,22

<0,050

0,13

0,089

Indeno[1,2,3-cd]pyren

0,13

0,28

0,27

<0,050

0,16

0,14

PCB7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Ingen av vannene skilte seg spesielt ut, bortsett fra at Storavatnet i Bergen kommune kan sies å
ha noe bedre tilstand med hensyn på miljøgifter enn de øvrige.
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7.

VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN

7.1

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan de planlagte
tiltakene påvirker dette. Naturmangfoldloven § 8 setter derfor krav om at det skal innhentes, og
gjøres rede for, kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle
området.»
Sjekkliste fra Miljøverndepartementets veileder til naturmangfoldloven kapittel II, dokumentasjon
av kunnskapsgrunnlaget:
Sentrale tema
Hvilke landskap, økosystemer,
naturtyper eller arter berøres av
planen?

Kilder
Naturbase.no
Miljostatus.no
Artsdatabanken
Skog og landskap
Tidligere utredninger fra
området
Utført feltarbeid

Beskrivelse
Dette er beskrevet i
kapittel 3.

Se for øvrig fullstendig
kildeliste i kapittel 10.
Hvilke effekter vil planen ha på
landskap, økosystemer, naturtyper
og arter?

Naturbase.no
Miljostatus.no
Artsdatabanken
Skog og landskap
Tidligere utredninger fra
området (inkl. KU for KDP
Sotrasambandet)
Utført feltarbeid.
Se for øvrig fullstendig
kildeliste i kapittel 10.

Hvordan er tilstanden for
landskapet, økosystem og utvikling
i antall lokaliteter av naturtypene
og bestandene på landsbasis og på
stedet?

Artsdatabanken
Naturbase.no
Tidligere utredninger fra
området (inkl. KU for KDP
Sotrasambandet)
Se for øvrig fullstendig
kildeliste i kapittel 10.

Foreligger det faglige rapporter og
utredninger om naturmangfold i
det aktuelle planområdet?

Rambøll

Se fullstendig kildeliste i
kapittel 10.

Planforslaget vil medføre
at flere vann fylles helt
eller delvis igjen. Dette
innebærer inngrep både i
selve vannforekomsten og
i kantvegetasjonen. I
tillegg vil planen berøre
fire registrerte lokaliteter
med naturbeitemark, samt
en lokalitet med rik
edelløvskog.
Dette er nærmere
beskrevet i kapittel 3.
Naturbeitemark er
rødlistet naturtype, og
slike lokaliteter blir berørt
av ny vei. I tillegg er det
svært mange vann i
området som har vært fylt
igjen tidligere, slik at
antall naturlige vann uten
utfyllinger i større eller
mindre grad er redusert.
Ja.
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Foreligger det erfaringsbasert
kunnskap (fra lokalsamfunnet,
kommuner og andre myndigheter)
om det aktuelle planområdet?
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Kunnskap om viltet i
kommunens miljø- og
landbruksavdeling.

Ja. Dette er beskrevet i
kapittel 3.

Se for øvrig fullstendig
kildeliste i kapittel 10.
Vil planen påvirke truete og nær
truete arter på Norsk rødliste for
arter 2010?

Se fullstendig kildeliste i
kapittel 10.

Ja, flere registrerte
rødlistede arter vil kunne
bli berørt, men de dreier
seg hovedsakelig om
enkeltobservasjoner av
fugl, og koordinatene for
disse kan ikke tolkes som
absolutte.

Vil planen påvirke truete og nær
truete naturtyper på Norsk rødliste
for naturtyper 2010?

Artsdatabanken.no

Ja, to lokaliteter med
naturbeitemark (B-verdi)
på Kolltveit, i tillegg til to
lokaliteter (C-verdi) på
Bildøyna, beskrevet i
kapittel 3.3.

Vil planen påvirke utvalgte
naturtyper eller prioriterte arter?

Naturbase.no

Nei

Vil planen påvirke verneområder,
nærområder til verneområder,
marint beskyttede områder eller
vernede vassdrag (jf. verneplan
for vassdrag)?
Vil planen påvirke tilstand i sjø
eller vannforekomst?

Nei, men da er ikke
marine verdier tatt med i
betraktningen fordi dette
vurderes i egen rapport.

Vann-nett, samt egne
undersøkelser.

Vil planen påvirke utvalgte
kulturlandskap?
Vil planen påvirke
miljøregistreringer i skog?
Vil planen påvirke inngrepsfrie
naturområder (INON)?

Skog og landskap

Vil planen påvirke områder eller
naturtyper som er spesielt
verdifulle for naturmangfold?

Se fullstendig kildeliste i
kapittel 10.

Er det kunnskapsmangel?

Se fullstendig kildeliste i
kapittel 10.

Naturbase.no

Ja, det er flere vann som
er planlagt gjenfylt helt
eller delvis i forbindelse
med tiltaket.
Nei, men kulturlandskap
vil bli berørt. Dette er
omtalt i planbeskrivelsen.
Nei
Planen vil ikke
berøre/påvirke
inngrepsfire naturområder.
Ja, to lokaliteter med
naturbeitemark (B-verdi)
på Kolltveit, i tillegg til to
lokaliteter (C-verdi) på
Bildøyna og et mindre
område med rik
edelløvskog (C-verdi),
beskrevet i kapittel 3.3.
Nei, kunnskapsgrunnlaget
vurderes som tilstrekkelig.
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Hva er det eventuelt
kunnskapsmangel om?

7.2

§ 9 Føre-var-prinsippet
«Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges stor
vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»
Det foreligger ikke grunn til å tillegge føre-var-prinsippet stor vekt i dette prosjektet. Dette betyr
ikke at tiltaket ikke vil medføre skade, men at det anses som godt dokumentert hvilke
naturverdier som blir berørt.

7.3

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert utbyggingsprosjekt
sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere, nåværende og framtidig
påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng.»
Det er særlig igjenfylling av vann og barriereeffekt for hjort som blir negativt berørt med tanke
på samlet belastning. Det er allerede fylt igjen svært mange vann i regionen (eksempel fra
Bergen kommune i Figur 27, neste side), og når det nå skal fylles igjen flere, er dette svært
negativt for mangfoldet av vannforekomster i regionen.
Veianlegget vil representere en større barriere for hjorten enn det som er tilfellet i dag, og dette
kan føre til ytterligere fragmentering av leveområder, og dermed redusert genetisk utveksling
mellom de ulike hovedområdene lokalt. I tillegg er hjorten i området allerede utsatt for større og
mindre utbygginger av både boligfelt og teknisk infrastruktur, og dermed blir den samlede
belastningen stor for denne arten lokalt. Regionalt og nasjonalt vil utbygging ikke ha nevneverdig
betydning for hjort, da arten finnes over store områder, er tilpasningsdyktig og ikke truet.
Tiltaket vil også berøre lokaliteter av den rødlistede naturtypen naturbeitemark. Dette er
naturtyper som er spesielt utsatte, og dermed vil alle inngrep i slike lokaliteter være svært
negativt for den samlede belastningen.
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Figur 27: Tidligere gjenfylte vann i Bergen kommune
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§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre
naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omfang. Dette
forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre aktuelt
hvis det ikke medfører skade.»
Eventuelle avbøtende tiltak (Kapittel 8), skal gjennomføres og bekostes av tiltakshaver.

7.5

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalisering, som, ut
fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene.»
Det forutsettes at det, både under anleggs- og driftsfase, benyttes mest mulig skånsomme
metoder og maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er strengt nødvendig.
Dette innebærer også utføring/realisering av avbøtende tiltak.
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AVBØTENDE TILTAK

8.1

Viltkrysning
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Veianlegget kan ha effekt på hjortens kryssing av rv. 555 og Askøyveien. Det er registrert flere
trafikkulykker med påkjørsel av hjort i disse områdene. Det bør vurderes tiltak som ivaretar
trafikksikkerheten, og eventuelt fasiliteter hjortens kryssing av veiene.

8.2

Svartelistearter
Prosjektet gir en mulighet til å bedre situasjonen i området med tanke på svartelistede arter som
har etablert seg. Det anbefales å fjerne eksisterende bestander/individer, og samtidig behandle
massene som infiserte slik at en også hindrer videre spredning.

8.3

Vann/bekker/gytebekker
Bekken nedenfor Stovevatnet har en rekrutterende bestand av ørret. Slik det ble vurdert under
feltarbeidet kan bekken med forholdsvis enkle grep gjøres tilgjengelig for sjøgående ørret. Dette
kan kompensere for bortfall av leveområde i Stovevatnet.
I vann som blir berørt men ikke skal fylles igjen, bør en gjøre tiltak for å unngå stor tilrenning av
slam og steinpartikler fra sprengstein.

Ramboll

50 (53)

9.

FAGRAPPORT NATURMANGFOLD

KONKLUSJON
Veiprosjektet vil medføre direkte inngrep i to lokaliteter med den rødlistede naturtypen
naturbeitemark (VU) med regional verdi (B-verdi) på Kolltveit. Lokalitetene vil bli kraftig forringet
av inngrepene. I tillegg vil en lokalitet av naturbeitemark på Bildøy (C-verdi) vil bli kraftig
forringet, og ytterligere en lokalitet (C-verdi) vil bli noe berørt. Et mindre område med
naturtypen rik edelløvskog (C-verdi) på Bildøyna vil bli kraftig forringet. I tillegg vil flere vann
hvor det er registrert rødlistede fuglearter bli berørt med større eller mindre grad av fyllinger.
Av terrestrisk naturmangfold er det kantvegetasjonen langs vannene som er planlagt gjenfylt
som er undersøkt i denne rapporten. Disse områdene har vist seg å være svært påvirket av
menneskelig aktivitet og særlig svartelistede arter. Det er ikke påvist rødlistede eller prioriterte
arter, eller verdifulle naturtyper rundt vannene som vil bli berørt.
For hjortevilt vil den nye veien være en større barriere enn det som er tilfellet i dag. Det er
identifisert to krysningspunkter for hjort: rv. 555 nord for Stekervika og Askøyveien nord for
krysning med rv. 555. I begge områdene er det registrert flere trafikkulykker med
hjortepåkjørsler. Det bør vurderes tiltak for å ivareta trafikksikkerheten og eventuelt hjortens
krysningsmulighet i områdene.
Det ble ikke påvist rødlistede bunndyrarter i noen av de undersøkte vannene. Det ble heller ikke
påvist ål, selv om man ikke kan utelukke at den finnes. Stovevatnet anses som det vatnet det er
mest sannsynlig at den kan finnet.
Storavatnet i Bergen kommune ble fisket med en garnserie på 8 garn, det ble fanget fire røye.
Det gir grunnlag for å anta at fiskebestandene i denne delen av vatnet har lav tetthet.
I bekken nedstrøms Stovevatnet ble det registrert høy tetthet av ørret, både i hovedbekken og i
sidebekken.
Det ble ikke påvist store konsentrasjoner av sporstoffer/metaller i noen av forekomstene. Bildet
så noe annerledes ut for organiske miljøgifter, der enkelte av dem hadde ganske høye
konsentrasjoner. Det finnes ingen offentlige klassegrenser for organiske miljøgifter i sedimenter
fra ferskvann. Legger man klassegrensene for marine sedimenter (SFT 2229/2007) til grunn, så
opptrer flere av miljøgiftene i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV (dårlig) i flere av
vannene. Det finnes et forslag til klassegrenser for sedimenter i ferskvann (TA 3001/2012), og
bruker man denne så vil 4 av de 6 vannene måtte plasseres i tilstandsklasse V (Svært dårlig).
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10.2 Muntlige kilder
Espen Elstad, Fjell kommune, Miljø og landbruk
Sarah Skouen, Grønn etat, Bergen kommune
Harald Simonsen, Norsk ornitologisk forening
(Lars Einar Torgilstveit, Forum for natur og friluftsliv (FNF))
(Arild Halvorsen, Fjell turlag)
(Nicolas Rodriguez, Bergen turlag)
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VEDLEGG 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oversiktskart med nye registreringer av svartelisteater – Hele planområdet
Svartelistekart – Liljevatnet og Mustadvatnet
Svartelistekart – Stiavatnet
Svartelistekart – Storavatnet, Bergen
Svartelistekart – Storavatnet, Fjell
Svartelistekart – Stovevatnet
Analyserapport, Eurofins Environment Testing Norway
Bergen-Fjell rødlistevurdering (Exel)

Ramboll

