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FORORD
IKEA har vinteren 2010 begynt arbeidet med bygging av nytt varehus på Nyborg i Åsane ved Bergen,
og prosjektet har vært gjenstand for full konsekvensutredning i forbindelse med godkjenning av
reguleringsplanen for tiltaket.
Rådgivende Biologer AS hadde i den sammenheng ansvar for de naturfaglige elementene i det arbeidet,
og har på oppdrag fra IKEA Eiendom Holding AS ansvar for miljøovervåking av fagtema ”biologisk
mangfold” med vekt på fuglelivet og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse med forestående
utbygging. Overvåkingen startet våren 2008, og også undersøkelsene i 2009 utgjør et startpunkt før
anleggsarbeidet har startet opp.
Rådgivende Biologer AS takker Sören Jonsson, Byggesjef IKEA Norge, for oppdraget.
Bergen, 26. mars 2010
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SAMMENDRAG
Geir Helge Johnsen, Frode Falkenberg & Bjart Are Hellen 2010
Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane.
Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1296, 22 sider, ISBN 978-82-7658-744-9.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra IKEA Eiendom Holding AS utført miljøovervåking av
fagtema ”biologisk mangfold” med vekt på fuglelivet og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse med
forestående utbygging av nytt IKEA varehus på Nyborg i Åsane. Overvåkingen bygger på
undersøkelsene utført i forbindelse med konsekvensutredningene, og selve overvåkingen startet våren
2008. Byggingen av varehuset startet vinteren 2010, og undersøkelsene i 2009 utgjør derfor ”førsituasjonen” for området.

Tiltaket om området
Det var ingen aktivitet i tiltaksområdet ved overvåkingen i 2009. Utbygging av nytt IKEA varehus på
Nyborg startet først opp med masseutskifting i januar 2010. Tiltaksområdet ligger langs
Midtbygdavassdraget og har et meget høyt grunnvannspeil, der særlig områdene sør mot motorveien er
myrlendte. Nord i tiltaksområdet ligger kulturlandskapet noe høyere og er i mindre grad preget av den
høye grunnvannstanden. Kulturlandskapet består av innmarksbeite og også fulldyrket jord, men i dag er
begge landskapstypene kun benyttet til sporadisk beite for sau og noen hester, og innmarksarealene blir
i liten grad slått. Gjengroing med krattskog preger store deler av de øvrige områdene, og særlig i
sørvest mot rundkjøringen på Nyborg.

Ornitologiske undersøkelser
Selve revirkarteringsområdet er tilsvarende det som ble gjort i 2006 (Johnsen og Lislevand 2006) og
2008 (Johnsen mfl 2009) da det ble påvist henholdsvis 61 og 57 fuglearter. Dette var summen av
tellinger både i planområdet og i nærområdene. I 2009 ble 58 arter påvist. Nedgangen skyldes ikke
annet enn at det var variasjon på tilfeldige gjester. Innenfor selve planområdet er det små forskjeller
mellom 2006 og 2008, både med hensyn til antall hekkende fuglepar og antall arter. Basert på resultater
fra revirkarteringene og totaltellingene anslås antall hekkende fuglepar å være mellom 61 og 77 par, av
26 forskjellige arter. Artsutvalget på hekkende fugler i planområdet var rimelig likt mellom 2006 /
2008 og 2009.
Det ble også foretatt en undersøkelse av nattaktive fugler i området, som for eksempel åkerrikse, 13.
juni (Anders Bjordal). Åkerrikse ble testet på utvalgte lokaliteter med playback, men uten respons.
Åkerrikse er altså ikke påvist i 2009, ei heller i 2006, 2008 eller i tidligere ornitologiske kartlegginger i
området. Det ansees for høyst sannsynlig at dersom området hadde en forekomst av en så sjelden art, så
ville dette vært kjent i fagmiljøet. Det er det ikke.

Fisk og ferskvannsbiologi
Bunndyr i elvene
Det ble samlet inn 5 parallelle kvantitative bunndyrprøver i innløpene til både Banntjørn og Liavatnet
våren 2009. Begge steder ble det påvist flere forsuringssensitive arter, og forsuringsindeksen var 1
begge steder. Det var noen flere individer i gjennomsnitt i innløpet til Banntjørn sammenlignet med
innløpet til Liavatnet. Det var størst variasjon mellom parallellene i Banntjørn, men i snitt noe lavere
diversitet i innløpet til Liavatnet Alle diversitetsindeksene ligger på det samme nivået i 2008 som i
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2009, men i innløpet til Liavatnet er det en tendens til en noe lavere diversitet i 2009 sammenlignet
med i 2008. Forskjellen skyldes først og fremst at det ikke ble påvist noen steinfluearter i 2009 mot
seks arter i 2008.
Fisk på elvestrekningene
Elvestrekningene fra Liavatnet og opp forbi Banntjørn mot Langavatnet ble elektrofisket 13. november,
og fisk kan trolig vandre fritt hele veien. I innløpet til Banntjørn er bunnsubstratet dominert av stein,
men det er små felt med finere substrat innimellom, det var mye gytefisk og det ble observert flere
gytegroper i forbindelse med feltarbeidet. På omtrent 75 m² ble det totalt fanget 22 aure inkludert de
yngste årsklassene og en del gytefisk. Utløpet fra Liavatnet er utformet som en kanal med 3-4 meters
bredde, bunnsubstratet er stein med mudder mellom, det er lite begroing. Det er dårlige gyteforhold i
elven. Et område på 60 m² ble elektrofisket og det ble fanget tre årsyngel av aure. I innløpet til
Liavatnet er bunnsubstratet dominert av stein, men det er små felt med finere substrat innimellom. Det
vokser noe mose i elven. Totalt ble et areal på ca. 30 m² elektrofisket, og det ble totalt fanget 22 aure,
inkludert årsyngel og en del gytefisk. De minste årsynglene var betydelig større i 2009 sammenlignet
med i 2008.
Gjelleprøver av fisk på elvestrekningene
Det ble tett gjelleprøver av fisk for å undersøke hvorvidt det var skader grunnet fysisk påvirkning fra
partikler i vannet på elvestrekningene både oppstrøms og nedstrøms tiltaksområdet. Gjellene var stort
sett normale, men noen bærer mindre tegn til svake irritasjoner og påkjenninger, det var en noe høyere
andel av gjeller med små irritasjoner i innløp/utløp fra Liavatnet enn det var i innløpet til Banntjørn.
Innsjøene

I 2009 ble det ikke foretatt undersøkelser i innsjøene Banntjørn og Liavatnet.

Observerte virkninger og konsekvenser av tiltaket
Ved undersøkelsene i 2009 var anleggsarbeidet ikke startet. Det var således heller ikke noen virkning
eller konsekvens av utbyggingen dette året. Undersøkelsene i 2008 og 2009 viser at det er en del
variasjon mellom år, og danner en god basis for å kunne vurdere eventuelle virkninger ag framtidig
anleggsarbed.
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NYTT IKEA VAREHUS PÅ NYBORG I ÅSANE
Nytt IKEA-varehus inngår som en av tre elementer i det større ”Nyborg prosjektet”:
• A1: Nytt IKEA varehus
• A2: Ny kirkegård langs Dalavegen
• A3: Revisjon av kryss E16/E39 på Nyborg
Det største reguleringsområdet ligger i dalbunnen på Nyborg, og omfatter nederste del av tre tidligere
landbrukseiendommer på i alt 120 daa. De tre teigene ligger nord for nåværende rundkjøring i
E16/E39, på Nyborg. Nye reguleringsformål er:
• Offentlig område / kirkegård i nord på ca. 30 daa.
• Byggeområde, nytt IKEA varehus i Bergen med tilhørende trafikk- og parkanlegg på
buffersone, til sammen ca. 70 daa.
• Landbruks-, natur- og friluftsområde på til sammen ca. 20 daa.
Det andre reguleringsområdet gjelder utvikling av motorvegkrysset på Nyborg og det tilstøtende
vegnettet. Her ligger det en vedtatt reguleringsplan for Nyborg fra 1977, som inngår som del av dagens
hovedvegssystem i Bergen, tidligere omtalt som Nordre Innfartsåre. Dette er i alt ca. 180 daa.
Utført arbeid i overvåkingsåret
Ved undersøkelsene i 2009 var det ikke startet noe anleggsarbeide i forbindelse med nytt IKEA varehus
på Nyborg. Det var således heller ikke noen virkning eller konsekvens av utbyggingen dette året.

Figur 1. Situasjonsplan og tiltaksområde for ”Nyborg-prosjektet” (versjon 9. november 2006), med
den planlagte IKEA-bygningen sentralt i bildet (tiltak A1 blått), den planlagte kirkegården nord for
dette (tiltak A2 rødt) og de nye tur-veiløsningene i området (tiltak A3).
Rådgivende Biologer AS
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BIOLOGISK MANGFOLD, ORNITOLOGI 2009
Det er gjennomført nye ornitologiske undersøkelser i planområdet fra april til september 2009. De
fleste takseringsdagene har vært i hekketiden, men det er også gjort generelle tellinger på tre dager etter
selve hekkesesongen. Hovedfokus har vært som følger:
•
•
•

Registrere hvilke arter som finnes innenfor planområdet og på nærliggende arealer (kvalitative
registreringer), og på hvilke tidspunkter de finnes der
Kartlegge arealbruken til fuglene, både under vårtrekket og i hekketiden
Estimere antall hekkende fuglepar innenfor planområdet (kvantitative registreringer)

Feltarbeidet ble lagt opp både med tanke på å fange opp variasjon i fuglenes forekomst over tid, og for
å tilfredsstille visse krav til metodikken som ble benyttet for å estimere antall hekkende fugler i
planområdet (se under). Det ble gjennomført tellinger på følgende datoer våren og sommeren 2008:
• April: 14. og 27.
• Mai: 4., 15. og 29.
• Juni: 5., 14. og 27.
• Juli: 3. og 24.
• August: 18.
• September: 12.
Feltarbeidet har i all hovedsak blitt gjennomført tidlig om morgenen, mellom klokken 05:00 og 10:30.
Hovedfokuset har vært i hekkesesongen fra april til primo juli. De tre tellingene ultimo juli, august og
september ble i første rekke gjennomført for å undersøke hvilke arter som benytter området som
rasteplass.
Området ble besøkt 12 ganger gjennom sesongen, fra april til september. Det ble gjort flest besøk i
hekkesesongen. Ved alle besøk fram til 3. juli ble det gjennomført revirkarteringer. Revirkarteringer er
en metode som kartlegger fuglenes revir gjennom gjentatte besøk på samme lokalitet. I tillegg til
revirkarteringene er det gjort totaltellinger. Med totaltellinger menes at alt som blir observert er
inkludert i materialet. Denne metoden kan ikke brukes til å gi et eksakt tall på hekkende fugler, men gir
et godt supplement til foreliggende tall fra revirkarteringene. Revirkarteringen ble lagt til de samme
områdene som tilsvarende karteringer ble gjennomført i 2006 og 2008. Områdene og ytterligere
informasjon om karteringsmetodikk er beskrevet i Johnsen & Lislevand (2006) og (Johnsen m.fl.
2009).

REGISTRERINGER 2009
Krikkand Anas crecca
En hunn ble observert i Banntjørn 14.4, mens en hann ble hørt samme sted 4.5. Mulig hekkefugl, til
tross for at arten ikke ble observert seinere på sesongen.
Stokkand Anas platyrhynchus
Stokkanda hekket med to par ved Banntjørn i 2009. To hunner med hhv. 3 og 4 pulli ble sett her 27.
juni. Toppnoteringen i tjørna var hele 21 ind. 18. august. Arten ble observert både i og utenfor
planområdet nesten på alle datoer under takseringene, men hovedtyngden av individer synes å være
knyttet til Langavatnet, der 38 individer var toppnoteringen 12. september.
Kvinand Bucephala clangula
Ikke-hekkende fugler ble observert i Langavatnet ved fire anledninger: 14.4, 27.4, 4.5 og 12.9.
Rådgivende Biologer AS
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Toppand Aythya fuligula
Fåtallig art i området, men ingen konkrete hekkefunn ble gjort. Ingen observasjoner i Banntjørn i år,
men en rekke registreringer fra Langavatnet. Alt dreier seg om ikke-hekkende fugler. Toppnoteringen
var 12. september, da 9 ind. fisket i Langavatnet.
Gråhegre Ardea cinerea
Arten ble observert jevnlig med 1-3 ind. gjennom hele sesongen, både i og utenfor planområdet.
Gråhegre bruker blant annet Banntjørn som furasjeringsområde, men det er ingenting som tyder på at
arten hekker i området.
Spurvehauk Accipiter nisus
Kun en observasjon i løpet av sesongen; en overflygende hunn: 24. juli. Ingen indikasjoner på hekking,
men arten kan nok finnes i plantet barskog i nærheten, og da fungerer området godt som jaktmarker.
Hønsehauk Accipiter gentilis
1 2K (ettåring) fløy lavt over markene ved Linosa 4. mai. Tilfeldig gjest.
Tjeld Haematopus ostralegus
I likhet med 2008-sesongen var det et par som hadde tilhold ved Langavatnet fra april til juli. Ingen
pulli ble observert, men arten bør regnes som trolig hekkefugl uansett.
Vipe Vanellus vanellus
Tilsynelatende var det bare hekkefugler (og ingen rastende/trekkende) som ble observert i vårhalvåret.
Så mange som seks hunner ble observert rugden i april, og et omlagt kull ble funnet på ny lokasjon 4.
mai. Fem par hekket innenfor det samme området som i 2008, mens to (inkludert det omlagte) hekket
ved Heiane. Det foreligger ingen sikre tall på hekkesuksessen, da det ble vanskelig å observere
vipeungene når vegetasjonen vokste seg stor. Pulli ble i alle fall produsert, og ungfugler observert fram
til august. 12. september var det 9 viper i en flokk ved Angeltveit, og det dreier seg trolig om rastende
fugler på høsttrekk.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Spillende fugler sett over området gjennom hele våren. To individer i fluktspill 15. og 29. mai.
Enkeltindivider skremt opp langs fuktige sig i planområdet ved flere anledninger, men ingen konkrete
hekkefunn ble gjort til tross for at arten helt sikkert hekker med flere par.
Rødstilk Tringa totanus
Hekkefugl. Et engstelig par holdt seg ved Banntjørn f.o.m. 4.5-5.6. Fugler ble sett ved Banntjørn fram
til 3.7. Arten ble også sett jevnlig i hekkesesongen også andre steder, blant annet ved Angeltveit, der
arten også hekket. Det hekket altså minst to par i området i 2009. 7 ind. rastet ved Langavatnet 18.
august, og representerer årets toppnotering.
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Ikke påvist hekkende, men enkeltindivider observert 27.4 og 18.8. Arten ble også registrert i Banntjørn
15.5 og 14.6, mens Langavatnet kunne oppvise enkeltindivider 4. og 14.5, 14.6, 3.7 og 18.8 (3 ind.).
Observasjonene indikerer at arten trolig hekker i nærområdet.
Fiskemåke Larus canus
Ingen uvanlig art i området, men arten hekker ikke innenfor selve planområdet. Tre reir ble funnet ved
Langavatnet 4.5. Fiskemåken bruker jordbruksområdene langs Dalaveien og nord for Heiane som
furasjeringsområde, og større og mindre flokker ble sett beitende her i perioden. Toppnoteringen var
24.7, da 81 individer næringssøkte spredt utover disse markene.
Sildemåke Larus fuscus
Tilfeldig art i området som ved flere anledninger blir sett i småflokker på 2-5 ind. mens de bader i
Langavatnet. Toppnoteringen var 11 ind. 24.7. Da furasjerte alle fuglene på jordene ved Angeltveit.
Rådgivende Biologer AS
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Gråmåke Larus argentatus
Sporadisk besøkende i Langavatnet og som overflyger. Maksnotering på totaltelling var 19. ind. 18.
august, og det dreide seg stort sett subadulte fugler.
Ringdue Columba palumbus
Hørt syngende og sett i fluktspill ved flere anledninger i april. Arten hekker i nærområdet, men ble ikke
påvist i selve planområdet. Toppnoteringen for totaltelling var 9 ind. 14. april, da hele sju var fugler i
fluktspill.
Tyrkerdue Strepropelia decaocto
Gjennom hele våren holdt det seg 4 ind. ved Heiane, og arten hekket trolig der med minst to par. Arten
ble påvist gjennom hele sesongen, og enkeltindivider sang også i mai. Tyrkerdua begynner et relativt
kryptisk liv etter egglegging, og når trærne blir grønne er de gjerne vanskelig å påvise. Arten kan få
både to og tre ull i året.
Gjøk Cuculus canorus
Gjøken ble hørt med enkeltindivider 29. mai, 5. og 14. juni. Alle utenfor planområdet.
Tårnseiler Apus apus
Kun overflygende og næringssøkende fugler observert. Maks 23 individer 24.7.
Sandsvale Riparia riparia
Tilfeldig fåtallig gjest i området. Arten ble påvist i i tilknytning til Langavatnet på fire
observasjonsdager i perioden 14.6-18.8, der toppnoteringen var tre individer som næringssøkte over
Langavatnet 18.8.
Låvesvale Hirundo rustica
Daglige observasjoner av arten i perioden 27.4-12.9. De aller fleste ble observert næringssøkende over
kulturmarkene og vannene Langavatnet/Banntjørn, med en toppnotering på ca. 30 individer 27.6.
Antakeligvis hekker arten med noen få par på bygninger nord for influensområdet.
Heipiplerke Anthus pratensis
Påvist på alle registreringsdager, med en overlegen toppnotering 12. september, da minst 350 ind. trakk
over området. Heipiplerka er en vanlig, om enn ikke tallrik, art som hekker i og utenfor planområdet.
Linerle Motacilla alba
Hekkefugl. Trolig hekker minst to par i planområdet, men antall hekkepar i nærområdet ligger på i
overkant av ti par. Arten furasjerer gjerne på kulturmarkene.
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Syngende fugler hørt gjennom hele april og mai, og til dels juni. To til tre par hekker innenfor
planområdet. En vanlig art i området.
Jernspurv Prunella modularis
Syngende fugler hørt ved Angeltveit og Linosa gjennom våren.
Rødstrupe Erithacus rubicola
En utbredt art innenfor området som har blitt taksert. Innenfor selve revirkarteringsområdet ble det
observert fire syngende fugler 14. april. Trolig hekker minst to-tre par her.
Buskskvett Saxicola rubetra
Kun en enkelt observasjon av en hann øst for Linosa 15. mai. Dette kan dreie seg om en rastende fugl
på vårtrekk.
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Svarttrost Turdus merula
Generelt vanlig art i området, og toppnoteringen var fire syngende hanner i revirkarteringsområdet i
april/mai.
Gråtrost Turdue pilaris
Småflokker observert furasjerende i kulturmarka i april, men kun enkeltindivider seinere i perioden
fram til september da det igjen var ansamlinger på opptil 25 individer Arten hekker i området, og 5 reir
ble funnet innenfor revirkarteringsfeltet, like SV for Banntjørn.
Måltrost Turdus philomelos
Syngende individer hørt både utenfor og innenfor planområdet gjennom våren. Arten ble observert
sporadisk gjennom sommeren. Trolig hekker 0-2 par innenfor planområdet.
Rødvingetrost Turdus iliacus
Minst to par hekket innenfor revirkarteringsområdet i 2009. Arten synger spredt ellers i området, og
kan karakteriseres som en relativt vanlig art her.
Tornsanger Sylvia communis
Den eneste observasjonen i 2009: 1 hann sang ved Linosa 29.5.
Munk Sylvia atricapilla
Fåtallig art i området, med minst fem syngende hanner. Innenfor karteringsområdet var det opptil to
hanner som sang i juni, så arten hekker med 1-2 par.
Hagesanger Sylvia borin
En syngende hann ved Banntjørn 5.juni.
Gransanger Phylloscopus collybita
En fugl sang innenfor karteringsområdet 14. april, men ble aldri hørt igjen. Utenfor planområdet ble det
funnet tre territorier i løpet av sesongen. 12. september ble det obervert totalt fire individer på en
totaltelling av hele området.
Løvsanger Phylloscopus trochiloides
Mest utbredte art både i og utenfor planområdet. Finnes i hele systemet, og bare innenfor
karteringsområdet ble det påvist åtte territorier. Arten ble observert i perioden 4.5 til 12.9.
Fuglekonge Regulus regulus
En art som forekommer i tilknytning til barskog. Hørt syngende i alle området med innslag av gran –
utenfor planområdet.
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Også i år ble en hann observert syngende på Angeltveit i første halvdel av mai; 4.5 og 15.5.
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Kun to observasjoner av enkeltindivider; syngende hann innenfor planområde 27. juni, og furasjerende
ved kantvegetasjonen på vestsiden av Langavatnet 18. august.
Granmeis Poecile montanus
En syngende fugl ble sett ved Angeltveit 27. april, men arten ble ikke registrert utover det i
hekkesesongen. 12. september ble fire næringssøkende fugler sett mellom Dalavegen og Banntjørn.
Svartmeis Periparus ater
Årets toppnotering: Fire syngende individer, alle utenfor planområdet, ble hørt 14. april.
Kjøttmeis Parus major
En av de vanligere artene i området. Innenfor revirkarteringsfeltet hekket det anslagsvis fem par.
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Blåmeis Cyanistes caeruleus
Minst to territorier var å finne innenfor karteringsområdet. Arten synger dessuten spredt i hele området,
og fugler ble sett furasjerende i de fleste miljøer på seinsommeren og høsten.
Spettmeis Sitta europaea
Arten hekker med enkeltpar både ved Heiane og Angeltveit, men ble ikke påvist innenfor planområdet i
2009.
Skjære Pica pica
Ikke noen reirfunn innenfor verken karteringsområdet eller planområdet. Arten finnes relativt vanlig i
nærområdet.
Kråke Corvus cornix
Fire reir, der tre hadde suksessfull hekking, ble funnet i planområdet. Arten opptrer vanlig gjennom
hele året.
Ravn Corvus corax
Enkeltindivider eller par observert overflygende på følgende datoer: 27.4, 4.5, 15.5, 3.7, 18.8 og 12.9.
Hekker ikke i nærområdet.
Stær Sturnus vulgaris
Arten ble observert gjennom hele perioden, men heller ikke i år påtruffet med sikkerhet som hekkefugl
i planområdet, men arten ble sett ved flere anledninger i april og mai. Drøyt ti par hekker i nærområdet.
De bruker kulturmarka flittig ved næringssøk.
Gråspurv Passer domesticus
Hekker ved hus og gårder både vest, nord og øst for planområdet. Tilsynelatende en vanlig og tallrik
art, der toppnoteringen på totaltelling 18. august var 73 ind. Ingen observasjoner innenfor planområdet.
Bokfink Fringilla coelebs
Revirkarteringene avslørte sju par bokfink, hvorav fire var innenfor planområdet. Arten er vanlig også
utenfor planområdet, og bruker også passende habitater som rasteplass under trekket.
Bjørkefink Fringilla montifringilla
Kun observasjoner av streifende eller trekkende enkeltindivider. 1 ind. 14.4 og seks ind.12.9.
Grønnfink Carduelis chloris
Hørt syngende i store deler av området, og må regnes som en vanlig art. Innenfor karteringsfeltet ble en
hann hørt syngende 14.4-4.5, og illustrerer en mulig hekking.
Grønnsisik Carduelis spinus
Ingen hekkefugl i området, men overflygende enkeltindivider og småflokker (1-12 ind.) ble sett i hele
perioden unntatt ultimo juni og hele juli.
Brunsisik Carduelis cabaret
Fire territorier inne i planområdet i 2009. Arten er vanlig som overflyger både i plan- og nærområdene,
uten at de store tallene ble registrert.
Gulspurv Emberiza citrinella
En syngende hann ved Angeltveit 14.4, 27.4 og 4.5.
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Arten ble registrert i perioden 4.5 til 27.6. Innenfor karteringsområdet ble det påvist to syngende hanner
(i tilknytning Banntjørn).
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Tabell 1. Fuglearter registrert i og inntil planområdet vår og sommer 2009. Koder for å angi status for
forekomst under trekket og/eller i hekketiden er som angitt nedenfor. Totalt antall par for hekkefugler
innenfor karteringsområdet (antall reir for vipe) er satt i parentes. Forklaring til tabellen :
B Mulig hekkende
T Vanlig på trekk og/eller streif
C Sannsynlig hekkende
t
Tilfeldig på trekk og/eller streif
D Konstatert hekkende
O Opptrer trolig året rundt, men hekker ikke
V Vintergjest
Art
Grågås
Krikkand
Stokkand
Kvinand
Toppand
Gråhegre
Hønsehauk
Spurvehauk
Tjeld
Vipe
Enkeltbekkasin
Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Ringdue
Tyrkerdue
Gjøk
Tårnseiler
Sandsvale
Låvesvale
Heipiplerke
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Svarttrost

I
planområdet
B (0-1)
D (2)
t
T
t
t
TD (4)
C (3)
D (1)
B (0-1)
T

O

t
t
B (0-2)
TC (4-5)
D (2)
C (2-3)
C (2-3)
C (4)

Inntil
planområdet
t
D
T
B
T
t
t
B
TD
C
D
C
D
t
T
B
C
C
t
tB
D
TC
D
C
B
C
B
C

Art
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Tornsanger
Munk
Hagesanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Svarthvit fluesnapper
Gråfluesnapper
Granmeis
Svartmeis
Kjøttmeis
Blåmeis
Spettmeis
Skjære
Kråke
Ravn
Nøtteskrike
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Brunsisik
Gulspurv
Sivspurv

I
planområdet
D (5)
B (0-2)
D (2-3)
C (1-2)
B (0-1)
B (0-1)
C (8)

T
T
C (5-6)
C (2-3)
T
D (4)
t
T
t
C (4)
t
B (0-1)
T
C (4)
C (2)

Inntil
planområdet
TD
tB
C
B
C
C
C
B
C
C
B
B
C
C
C
C
C
t
t
D
C
C
t
C
T
C
B
C

ÅRETS RESULTATER SAMMENLIKNET MED TIDLIGERE STUDIER
Med utgangspunkt i Johnsen og Lislevand (2006), der tidligere studier er evaluert, sammenlignes årets
resultater med resultatene fra 2006 og 2008. Selve revirkarteringsområdet er tilsvarende det som ble
gjort da, så sammenligningsgrunnlaget er godt. Johnsen og Lislevand (2006) påviste 61 fuglearter i
løpet av 2006. Dette var summen av tellinger både i planområdet og i nærområdene. I 2008 ble 57 arter
påvist (Johnsen mfl 2009), mens det i 2009 ble obsevert 59 arter. Innenfor selve planområdet er det
små forskjeller mellom årene, både med hensyn til antall hekkende fuglepar og antall arter. Basert på
resultater fra revirkarteringene og totaltellingene anslås antall hekkende fuglepar å være mellom 61 og
77 par, av 26 forskjellige arter.
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Artsutvalget på hekkende fugler i planområdet var rimelig like mellom 2008 og 2009. Skjære,
grønnfink, gråfluesnapper og stær ble vurdert som mulig hekkefugl i 2006, mens det ikke var tegn til
dette i 2008. I 2009 ble grønnfinken vurdert til å hekke der igjen. Motsatt vei var det med jernspurv og
måltrost, som ikke ble gitt hekkekode i 2006. Jernspurv gikk ut som hekkefugl i 2009. Alle disse artene
hekker i nærområdet, og det kan godt være at de hekker sporadisk innenfor planområdet. Det ble også
foretatt en kortere tur for å undersøke nattaktive fugler i området. Åkerrikse ble ikke registrert og heller
ikke påvist ved playback

Figur 2. Registrerte løvsanger-reir (øverst) og vipereir (nederst) i 2009
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 2009
VASSDRAGSBESKRIVELSE
Tiltaksområdet ligger ved Midtbygdavassdragets øvre deler, mellom Banntjørn og Liavatnet (figur 4).

Figur 3. De sentrale deler av Midtbygdavassdraget, med tiltaksområdet nordvest for E39, mellom
Banntjørn og Liavatnet
BANNTJØRN
Banntjørn er en 20 mål stor innsjø, med kulturlandskap ned mot innsjøen både i nord og øst, og
skogområder langs sør- og sørvestsiden der utløpet sørover går. I nord er det også utfylt til industri
både ved Heiane og langs innløpet fra Langavatnet. I innsjøen er det aure, røye kan trolig forekomme
sporadisk, men det er usikkert om røyen har forhold for å rekruttere her. Det er imidlertid tette
bestander av røye både i Langavatnet oppstrøms og Liavatnet nedstrøms, og det er ingen
vandringshindre på elvestrekningene mellom innsjøene. Aure har gode rekrutteringsforhold i
innløpselven fra Langavatnet.
ELVESTREKNINGENE
Midtbygdavassdraget, fra Langavatnet til Flatevad, ble kanalisert og flomsikret på 1950-tallet. I
tiltaksområdet ble utløpselven fra Banntjørn flyttet til nytt løp skutt i fjell nokså rett sørover mot
Liavatnet. Den opprinnelige utløpselven svingte vestover mot Angeltveit, og fulgte elven derfra videre
sørover. Utløpselven fra Banntjørn har således et bunnsubstrat som veksler mellom fjell og områder
med finere sediment. På de nedre delene mot motorveien består substratet av finpartikulært sediment
med høyt organisk innhold, også med mye vannplanter. Det er ikke store områder av denne kanalen
som er egnet for rekruttering med godt gytesubstrat, men store deler av elven har gode forhold for
oppvekst av ungfisk. Det er mye småaure på hele strekningen.
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Elven/bekken fra Angeltveit går i hovedsak gjennom myrområder med kratt og skog, og det er bare på
kortere strekninger at det her er substrat som er egnet for rekruttering av fisk. Denne elvestrekningen
har kun et lokalt nedbørfelt og derfor variabel vannføring. Høyt grunnvannsspeil i området gjør likevel
at det alltid er vann i bekken.

Figur 4. Nordre utfylte
strandsone av Banntjørn,
fotografert mot lokal småindustri
på Heiane, fra lagringsplass for
diverse for lokal industri i
nordvest (Foto fra april 2006).

LIAVATNET
Liavatnet har en tett bestand av røye og en middels til tynn bestand av ørret. Begge artene hadde god
kondisjonsfaktor og parasitteringsgraden er lav. Av røye ble de fleste årsklasser yngre enn ti år fanget,
mens det ikke ble fanget ørret eldre enn fire år (Johnsen mfl 2009). Innholdet av miljøgifter i ørret og
røye fra Liavatnet var meget lavt med hensyn på metaller og PCB. PAH ble heller ikke påvist i ørret,
mens det i røya ble påvist i vesentlige konsentrasjoner høsten 2002. To nye undersøkelser ble derfor
gjennomført på røya; våren og høsten 2003, og det ble da knapt funnet spor av PAH verken i kjøtt,
lever eller mageprøver fra røya. Sett i lys av samtlige tre prøvetakinger, tyder resultatene på at det ikke
er behov for noen form for kostholdsrestriksjoner på fisken fra Liavatnet (Bjørklund & Kålås 2003)

BUNNDYR PÅ ELVESTREKNINGENE 2009
METODER
Det ble tatt bunndyrprøve i innløpselven til Banntjørn og i elven mellom Banntjørn og Liavatnet den
29. april 2009, på samme steder som tidligere. Prøvene ble samlet med sparkemetoden (Frost mfl.
1971) og samlet i håv med 250 µm maskevidde, det ble samlet inn fem paralleller på hver lokalitet.
Prøven ble konservert på etanol og senere sortert og bestemt under lupe. Materialet er gjort opp ved
LFI, Universitetet i Oslo.
Forsuringsindeks
De ulike artene av evertebrater i bunndyrfaunaen har ulike tålegrenser overfor forsuring (Fjellheim og
Raddum 1990, Lien mfl. 1996). Artssammensetningen i bunndyrfaunaen vil derfor kunne gi
informasjon om forsuringsnivået i elven. Ved å se på forekomsten av den minst forsuringstolerante
organismen som forekommer, kan en antyde hvor surt det har vært i elven i løpet av dyrets levetid.
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Bunndyrfaunaen forteller altså ikke bare om den vannkjemiske situasjonen på prøvetakingstidspunktet,
men kan også si noe om hvordan vannkvaliteten har vært tidligere. Dette avhenger av livssyklusen til
dyrene i bunnprøven, dvs. hvor lenge dyrene har vært i elven. De fleste artene har ettårige livssykluser,
og eggene legges i løpet av sommerhalvåret. Hvis arten har dødd ut i løpet av vinteren, vil en ikke finne
den i elven om våren, men artene kan rekolonisere fra andre elver eller sidebekker, og en kan dermed
finne arten i elven om høsten. Det er derfor relativt normalt at en lokalitet har en høyere
forsuringsindeks om høsten enn om våren. Bunndyrprøvene ble samlet inn i april og avspeiler således
en relativt lang periode. Innslaget av de forskjellige artene i prøvene er også avhengig av bl.a.
vannføring og substrat, det er derfor tatt fem paralleller i hver lokalitet på noe ulikt substrat, dyp og
strømeksponering. Ut fra de artene som finnes i elven og deres tålegrenser kan en gi elven en
forsuringsindeks. Det er i dag i bruk to forsuringsindekser, indeks I og indeks II.
Forsuringsindeks I deles inn i fire kategorier. Kategori 1 brukes når det finnes en eller flere svært
forsuringsfølsomme arter i bunndyrsamfunnet, surheten i elven er da høyere enn pH 5,5. Dersom det
bare finnes moderat forsuringsfølsomme arter i elven, dvs. arter som tåler pH ned til 5,0 vil lokaliteten
få indeks 0,5. En lokalitet som bare har individer som tåler pH ned mot 4,7 vil bli indeksert til verdien
0,25. Hvis det bare er arter som er svært forsuringstolerante vil elven bli indeksert til 0. Dersom en har
få prøver fra en lokalitet kan en regne med å ikke få med enkeltarter, spesielt gjelder dette de få artene
som gir indeks 0,25. En kan derfor ikke uten videre si at pH i en elv har vært lavere enn 4,7 hvis en
ikke finner disse artene, og elven indekseres til verdien 0.
Forsuringsindeks II er i hovedsak lik indeks 1, men den har finere inndeling mellom verdiene 0,5 og 1,
dvs. at denne indeksen kan brukes til å avdekke moderat forsuringsskade i lokaliteten (Raddum 1999).
Diversitet
Det er utført en kvantitativ undersøkelse av bunndyrfaunaen på hver enkelt parallell og for hver stasjon
samlet. Vurderingen av bunndyrsammensetningen blir gjort på bakgrunn av diversiteten i prøven.
Diversitet omfatter to faktorer, artsrikdom og jevnhet, som er fordeling av antall individ per art. Disse
to komponentene er sammenfattet i Shannon-Wieners diversitetsindeks (Shannon & Weaver 1949):
s
H’ = -∑pi log2 pi
i=1
der pi = ni/N, og ni = tal på individ av arten i, N = totalt tal på individ og S = totalt antall arter.
Dersom antallet arter er høyt, og fordelingen mellom artene er jevn, blir verdien på denne indeksen
(H’) høy. Dersom en art dominerer og/eller prøven inneholder få arter blir verdien lav. Prøver med jevn
fordeling av individene blant artene gir høy diversitet, også ved et lavt antall arter. En slik prøve vil
dermed få god tilstandsklasse selv om det er få arter (Molvær mfl. 1997). Diversitet kan også være et
dårlig mål på tilstand i prøver med mange arter, men der svært mange av individene tilhører en art.
Diversiteten blir da lav som følge av skeiv fordeling av individene (lav jevnhet), mens mange arter
viser at det er gode miljøforhold. Ved vurdering av miljøforholdene vil en i slike tilfeller legge større
vekt på antallet arter og hvilke arter som er påvist enn på diversitet. Jevnhet i prøven på stasjonene er
kalkulert ved Pielous jevnhetsindeks (J):
H’
H’max
der H’max = log2S = den maksimale diversitet en kan oppnå ved et gitt tal på arter, S.
J =

Utregningen av diversitetsindekser m.m. er minimumsanslag. Det reelle antallet arter og individ i
prøvene kan derfor trolig være litt høyere enn det som er påvist.
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RESULTAT
Det ble påvist forsuringssensitive døgnfluer av slekten Baëtis i innløpet til Banntjørn, i 2008 var denne
gruppen i begge elvene. Det var forsuringssensitive arter i samtlige paralleller i innløpet til banntjørn,
og i fire av fem paraleller i innløpet til Liavatnet. De vanligste forsuringsfølsomme artene var Vanlig
skivesnegl (Gyraulus acronicus) og Vanlig damsnegl (Lymnaea peregra) på de to lokalitetene. Dette
gir forsuringsindeks I lik 1. Det var noen flere individer i gjennomsnitt i innløpet til Banntjørn
sammenlignet med innløpet til Liavatnet, men det var større variasjon i antall individer i innløpet til
Banntjørn enn i innløpet til Liavatnet (tabell 3).
Prøvene viste relativt lik diversitet. Antall grupper påvist i de ulike parallellene varierte mellom 9 og 17
i innløpet til Banntjørnet, mens det var mellom 9 og 14 i de fem parallellene i innløpet til Liavatnet.
Totalt ble det påvist 23 og 20 arter i innløpet til hhv. Banntjørn og Liavatnet, snittantallet for disse to
lokalitetene var hhv. 13,6 og 10,6 arter. Også de ulike diversitetsmålene viste at det var relativt liten
variasjon mellom paralleller og mellom lokalitetene. Men størst variasjon var det mellom parallellene i
Banntjørn, men i snitt noe lavere diversitet i innløpet til Liavatnet (tabell 4).
Tabell 2. Antall dyr totalt, antall dyregrupper og diversitetsindekser for fem prøver i innløpet til
Banntjørn og Liavatnet 29. april 2009.
Innløp Banntjørn
Innløp Liavatnet
1
2
3
4
5 Totalt Snitt
1
2
3
4
5 Totalt Snitt
956 4346 3116 3878 392 12688 2538 1804 1672 2524 1372 1816 9188 1838
Antall dyr
Ant. arter/grupper
13
16
17
13
9
23 13,6
9
14
9
10
11
20 10,6
Ant. døgnfluearter
1
0
2
0
1
3
0,8
0
1
0
0
0
1
0,2
Ant. steinfluearter
0
2
1
1
0
3
0,8
0
0
0
0
0
0
0
Ant. vårfluearter
3
4
3
4
2
4
3,2
2
3
4
5
3
7
3,4
Ant. bløtdyrarter
2
3
2
2
1
3
2,0
3
3
1
2
3
3
2,4
Shannon Wiener (H' ) 1,4 1,9 1,5 2,0 2,3
2,1
1,3 1,8 1,1 1,4 1,6
1,5
H' max
3,7 3,9 4,1 3,7 3,2
4,5
3,2 3,8 3,3 3,3 3,6
4,3
Pielou's Jevnhet (J)
0,4 0,5 0,4 0,5 0,7
0,5
0,4 0,5 0,3 0,4 0,5
0,3

Alle diversitetsindeksene ligger på det samme nivået i 2008 som i 2009, men i innløpet til Liavatnet er
det en tendens til en noe lavere diversitet i 2009 sammenlignet med i 2008. Forskjellen skyldes først og
fremst at det ikke ble påvist noen steinfluearter i 2009 mot seks arter i 2008. En forklaring på dette kan
være at prøvene i 2009 var samlet inn noe seinere, og at en del steinfluearter allerede hadde klekket og
var inne i sin flygetid på innsamlingstidspunktet, det var imidlertid ingen slik forskjell i innløpet til
Banntjørn, og forklaringen er usikker.
Tabell 3. Utvikling i biologisk mangfold vedrørende bunnfauna i innløpet til
Banntjørn og Liavatnet

Antall dyr
Ant. arter/grupper
Ant. døgnfluearter
Ant. steinfluearter
Ant. vårfluearter
Ant. bløtdyrarter
Shannon Wiener (H' )
H' max
Pielou's Jevnhet (J)
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Innløp Banntjørn
2008
2009
12688
9032
26
23
3
3
3
3
6
4
3
3
2,1
2,1
4,7
4,5
0,4
0,5

Innløp Liavatnet
2008
2009
9188
6287
28
20
3
1
6
0
6
7
3
3
2,2
1,5
4,8
4,3
0,5
0,3
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Tabell 4. Oversikt over grupper/arter og antall individer i bunnprøver i innløpene til Banntjørn og
Liavatnet 29. april 2009. Materialet er gjort opp ved LFI, Universitetet i Oslo.

Gruppe / Art
CNIDARIA (Nesledyr)
Hydra sp.
TURBELLARIA (Flatmark)
NEMATODA (Rundomer)
OLIGOCHAETA (Fåbørstemark)
HIRUDINEA (Igler)
Helobdella stagnalis (toøyet flatigle)
MOLLUSCA (Bløtdyr)
LAMMELIBRANCA (Muslinger)
Pisidium spp.
GASTROPODA (Snegl)
Gyraulus acronicus (Vanlig skivesnegl)
Lymnaea peregra (Vanlig damsnegl)
HYDRACARINA (Vannmidd)
ODONATA (Øyenstikkere)
LIBELLULIDAE
EPHEMEROPTERA (Døgnfluer)
Baëtis rhodani
Caenis horaria
Centroptilum luteolum
PLECOPTERA (Steinfluer)
Amphinemura borealis
Nemoura cinerea
Protonemura meyeri
TRICHOPTERA (Vårfluer)
Limnephilidae ubestemte
Leptoceridae ubestemte
Neureclipsis bimaculata
Oxyethira sp.
Polycentropus flavomaculatus
Polycentropodidae ubestemte (små)
Tinodes waeneri
COLEOPTERA (biller)
Dytiscidae (Voksne) (Vannkalver)
MEGALOPTERA (Mudderfluer)
Sialis lutaria
DIPTERA (Tovinger)
CHIRONOMIDAE (Fjærmygg)
CERATOPOGONIDAE (Sviknott)
SIMULIIDAE (Knott)
EMPIDIDAE (Dansefluer)
OSTEICHTHYES (Beinfisk)
Salmo trutta (Ørret)
Totalt antall
Forsuringsindeks I
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Indeks

1

Innløp Banntjørn
2
3
4
5

1

Innløp Liavatnet
2
3
4
5

32
68

64
188

160
280

200
900

48
28

4
1200

4
860

4
12
1800

880

8
1120

0,5

-

-

12

24

-

-

-

-

-

-

0,25

44

1400

800

292

20

20

124

4

20

40

1
1

4
12

48
4
8

4
16

16
-

4

16
4
28

12
4
20

16

16
20

36
4
20

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
0

4
-

-

8
4

-

4
-

-

16

-

-

-

0
0
0

-

4
4
-

4
-

4

-

-

-

-

-

-

0
0
0

144
4
4

12
352
76
8

260
24
8

12
196
32
8

68
24
-

4
28
-

4
48
8
-

4
36
4
4

12
4
12
4
4

8
4
76
-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

560
4

640
-

400
-

480
16
4

0,5

620
12
4
-

2152 1500 2150
16
8
20
20
24
8
4
-

192
4
-

500
-

956
1

4
4346 3116 3878
1
1
1

392
1

1804 1672 2524 1372 1816
1
1
0,5
1
1
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FISK PÅ ELVESTREKNINGENE 2009
Bekkene ble elektrofisket med en gangs overfiske med elektrisk fiskeapparat 13. november 2009, og
gyteforholdene ble vurdert. Det meste av fisken ble målt og satt tilbake i elven, men et utvalg av
fiskene ble tatt med til laboratoriet for arts- og aldersbestemming, måling av lengde og vekt, samt for
prøvetaking av gjeller. Det ble ikke registrert ål i noen av de undersøkte lokalitetene.
INNLØP TIL BANNTJØRN
Innløpet til Banntjørn ble elektrofisket 13. november 2009. Elven har karakter som kanal på den
nederste biten, men får mer karakter som elv lenger oppe. Her er bunnsubstratet dominert av stein, men
det er små felt med finere substrat innimellom. Det vokser en del mose i elven. Elven er ca. 3 meter
bred og opp til 80 cm dyp. Det er blitt ryddet og åpnet ne opp langs elven det siste året. Det lav
vannføring og rolig strøm og vanntemperaturen var 3,5 °C ved elektrofisket. Auren kan trolig gå hele
veien opp til Langavatnet. Totalt ble et areal på ca. 75 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 26 aure,
inkludert årsyngel og ett- og toåringer, i tillegg var det var relativt mye kjønnsmodne fisk blant aurene
som var større en 12 cm, og det ble observert flere gytegroper i området (figur 6).

Figur 5. Innløpsbekken til Banntjørn 13. november
2009.

INNLØP TIL LIAVATNET
I innløpet til Liavatnet er bunnsubstratet dominert av stein, men det er små felt med finere substrat
innimellom. Det vokser en del mose i elven. Elven er ca. 3 meter bred og opp til 50 cm dyp. Det var lav
vannføring og rolig strøm og vanntemperaturen var 3,5 °C ved elektrofisket den 13. november 2008.
Auren kan trolig gå hele veien oppover til Banntjørn, men må passere gjennom tuneller etter ca. 100
meter. Totalt ble et areal på ca. 30 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 22 aure, inkludert to årsyngel
og en del gytefisk (figur 6).
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Figur 6. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i ut- og innløpsbekken i
Liavatnet og i innløpet til Banntjørn 13. november 2009.
Rådgivende Biologer AS

20

Rapport 1296

UTLØP FRA LIAVATNET
Utløpet fra Liavatnet er utformet som en kanal med 3-4 meters bredde, bunnsubstratet er stein med
mudder mellom, det er lite begroing. Det er dårlige gyteforhold i elven, men det ble registrert et forsøk
på å lage gytegrop. Det var lav vannføring, og rolig strøm ved elektrofisket. Et område på 60 m² ble
elektrofisket og det ble fanget tre aure på hhv. 71, 82 og 85 mm, alle var årsyngel (figur 6).

Figur 7. Innløpsbekken (venstre)og utløpsbekken
(høyre) fra Liavatnet 13. november 2009.

GJELLEPRØVER
Det ble samlet inn gjelleprøver fra ti aure i innløpet til Banntjørn, fra syv fisk i innløpet til Liavatnet og
tre fisk fra utløpet av Liavatnet. Den andre gjellebuen på høyre side av hver fisk ble dissekert ut og
fiksert på buffret formalin. De ble siden støpt inn i parafin, snittet og farget med Haematoxylin-EosinSafran (HES). Snittene ble vurdert i mikroskop for å påvise eventuelle skader / strukturelle endringer
på gjellene grunnet ytre påvirkning. Hypertrofiske endringer oppstår først og hyperplastiske endringer
oppstår etter lengre påvirkning. Undersøkelsene er utført av cand.real. Hans Aase ved Aqua-Lab AS.
I innløpet til Banntjørn var det en del blodceller på to av gjellene, dette skyldes mest sannsynlig uttaket
av prøven, mens en aure hadde antydning til økt mengde slimceller. Utenom dette var alle gjellene fine
og uten tegn til unormale forhold eller parasitter.
En av gjelleprøvene som ble samlet inn i utløpet av Liavatnet var preget av hypertrofi, mens to av
gjelleprøvene fra innløpet til Liavatnet var noe preget av hypertrofi. På en av gjellene fra innløpet til
Liavatnet var det mindre tendenser til hyperplasi. Utenom dette var det fine gjeller. Ingen funn av
parasitter. Hypotrofiske endringer oppstår først, mens hyperplastiske endringer oppstår etter lengre tids
påvirkning.
Gjellene var stort sett normale, men noen bærer mindre tegn til svake irritasjoner og påkjenninger, det
var en noe høyere andel av gjeller med små irritasjoner i innløp/utløp fra Liavatnet enn det var i
innløpet til Banntjørn.
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