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FORORD 
 

Opus Bergen AS, i regi av Lie-gruppen AS, og Fjell kommune har igangsatt arbeidet med 

kommunedelplan og områdeplan for Bildøy vest for Straume. I første omgang skal det utarbeides 

planprogram. Tiltaket omfatter Nordre Bildøy og øya Råna nordvest for Bildøy. 
 

Rådgivende Biologer AS er i denne forbindelse bedt om å dokumentere biologisk mangfoldverdier i 

terrestrisk og akvatisk miljø, inkludert rødlistearter. Tidligere har firmaet foretatt en enkel kartlegging 
av strandsonen og øvre deler av sjøsonen på Nordre Bildøy.   

 

Tiltaksområdet er befart 10. juni, 22. juni, 3. september, 11. oktober og 24. november 2010. Ole 
Kristian Spikkeland er cand.real. i terrestrisk zoologisk økologi med spesialisering innen fugl. Linn 

Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning med spesialisering innen GIS. Bjart Are Hellen er 

cand. scient. i zoologisk økologi med fiskebiologi som spesialfelt, mens Per Gerhard Ihlen er dr.scient. 

i botanikk med spesialisering på kryptogamer. Arve Sletten takkes for hjelp med båtskyss til Råna. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Opus Bergen AS ved Nancy Jensen for oppdraget. 

 
 

Bergen, 17. desember 2010 
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SAMMENDRAG  
 

Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen & P.G. Ihlen 2010. 

 Kommunedelplan Nordre Bildøy, Fjell kommune.  
Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.  

Rådgivende Biologer AS rapport 1402, 50 sider, ISBN  978-82-7658-827-9 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Opus Bergen AS dokumentert biologisk mangfoldverdier, 

inkludert rødlistearter, i terrestrisk og akvatisk miljø i forbindelse med utarbeidelse av kommune-

delplan og områdeplan for Nordre Bildøy i Fjell kommune.  

 

TILTAKET 

Kommunedelplanen og områdeplanen for Nordre Bildøy omfatter ny hovedadkomst fra Sotra-

sambandet og ut til nordspissen av Nordre Bildøy, utfylling og bygging i strandsonen nord på 

Bildøy (ca. 80 m ut fra dagens strandlinje), utbygging av strandsonen ved Holmavatnet midt på øya, 
hotell (ca. 200 rom) med ny infrastruktur, offentlig sjøpromenade og småbåtkai til hotell, ca. 3 000 

boliger, ca. 100 000 kvm næring, barnehage, parker og grøntdrag, gang- og sykkelnett og bro over til 

øya Råna fra nordspissen av Nordre Bildøy. 
 

 

TERRESTRISK MILJØ 
 

Verdifulle naturtyper 

Det er registrert til sammen 12 verdifulle naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) i tiltaksområdet på 

Bildøy. Disse fordeler seg på 11 ulike lokaliteter, som vist i figur 10. Èn naturtype har B-verdi 

(viktig), mens 10 har C-verdi (lokalt viktig). Innenfor èn av naturtypene er den truete vegetasjonstypen 
rikt hasselkratt registrert. Samtlige identifiserte naturtyper befinner seg på Bildøy, ingen på Råna. 

Naturtypen med høyest verdi, naturbeitemarka i Rotavika, har en skjermet beliggenhet i forhold til de 

presenterte utbyggingsskissene på Nordre Bildøy og forventes derfor ikke å bli berørt av tiltaket. I 

dette området lengst sør i Holmavatnet ligger også naturtypen evjer, bukter og viker, som ikke vil bli 
berørt. De øvrige fem naturtypene nord for Rv 555 forventes alle å bli mer eller mindre nedbygde som 

følge av tiltaket. Dette gjelder; rik edellauvskog med vegetasjonstypen rikt hasselkratt like nord for 

riksveien, kystmyra som strekker seg østover fra Holmavatnet sentralt på Bildøytangen, evjer, bukter 
og viker i nordenden av Holmavatnet og to forekomster av gammel lauvskog, utforming gamle 

ospeholt, henholdsvis i Søra Apalvika nordvest på Bildøytangen og i skråningen øst for Holmavatnet. 

Det er mer uklart i hvilken grad de resterende fem lokalitetene - med til sammen seks naturtyper - på 

sørsiden av Rv 555 blir berørt gjennom en eventuell utbygging eller fortetting her. Dette gjelder to 
naturbeitemarker ved henholdsvis Straumsundet og Branndalsfjellet, èn hagemark, utforming 

bjørkehage, nordøst for Branndalsfjellet, èn kystlynghei på Branndalsfjellet og èn rik kulturlandskaps-

sjø i Kvernavatnet. Samtlige lokaliteter har lokal verdi og befinner seg til dels under store kraftlinjer i 
dag. Samlet sett vurderes virkningen for tema naturtyper som stor negativ. 

 

Karplanter, moser og lav 

Karplante-, mose- og lavfloraen består av vanlige og vidt utbredte arter som i hovedsak er knyttet til 

gammel, oseanisk lynghei under gjengroing. Store arealer er dessuten tilplantet med buskfuru, og 

stedvis sitkagran. Særlig på Råna dominerer buskfuruvegetasjon. Også strandbergene på Bildøy og 
Råna framstår som fattige. Det er ikke gjort spesielle artsfunn verken her eller i det øvrige 

tiltaksområdet. Nord for Rv 555 på Bildøytangen vil den planlagte utbyggingen medføre omfattende 

nedbygging av arealer med samme fattige vegetasjon som beskrevet ovenfor. Virkningen av tiltaket vil 

trolig være mindre sør for riksveien, fordi det først og fremst vi være aktuelt med fortetting i disse 
områdene. Siden arealene her i en viss grad omfatter boligområder og beitemark, vil karplantefloraen 
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som berøres ved en utbygging ha en noe annen karakter. Innslaget av kulturmarksplanter er vesentlig 

større, men heller ikke i dette området vil spesielt verdifulle arter eller forekomster bli berørt. På Råna 

er karplante-, mose- og lavfloraen enda mer triviell og ensartet enn på Bildøy og Bildøytangen, særlig 
som følge av de omfattende buskfuruplantningene. Her vil også virkningen av planlagte tiltak være 

liten, fordi arealene er tenkt utnyttet til friluftsformål. Samlet sett vurderes virkningen for tema 

karplanter, moser og lav som stor negativ. 

 

Fugl og pattedyr 

Fugle- og pattedyrfaunaen i tiltaksområdet kjennetegnes av et nokså alminnelig artsinventar og lave 
individkonsentrasjoner. Dette reflekterer på mange måter de fattige vegetasjonsforholdene i området. 

De planlagte tiltakene vil medføre et stort inngrep i leveområdene til mange fuglearter. For fugl vil en 

generell reduksjon i skogs- og utmarksareal føre til en nær tilsvarende reduksjon i antall reirplasser og 

revir. Noen arter vil kunne tilpasse seg nye boligområder, parklandskap ol. som blir etablert – og kan 
også tenkes å øke i antall sammenlignet med i dag, eventuelt komme til som helt nye arter. Dette 

gjelder for eksempel: Kjøttmeis, blåmeis, svarthvit fluesnapper, rødstrupe, linerle, gråtrost, svarttrost, 

grønnfink og skjære. Noen arter tiltrekkes av oppsatte fuglekasser og fuglebrett, eller av gressplener til 
å beite på. Samtidig gir hagebusker og hekker godt skjul. Fragmentering av opprinnelige leveområder i 

skog og utmark vil kunne ha en negativ virkning for arter som har behov for større, sammenhengende 

areal. Menneskelig ferdsel og forstyrrelser vil virke negativt inn på hjort, andre pattedyrarter og mange 
fuglearter. Enkelte våtmarksfuglearter som er knyttet til Holmavatnet, vil kunne bli særlig forstyrret, 

likeså større fuglearter som i dag lever i de tette, og til dels avskjermete, skogområdene som blant 

annet finnes på Råna. Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning på fugl og pattedyr. Selve 

anleggsfasen vurderes å ha stor negativ virkning på de samme artsgruppene.   
 

Verdien for terrestrisk miljø blir samlet sett liten til middels. Virkningen av tiltaket vil være stor 

negativ, noe som gir middels negativ konsekvens.   
 

 Vurdering: Liten til middels verdi og stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) 

 

 

AKVATISK MILJØ 
 

Verdifulle ferskvannslokaliteter 

Det er ikke registrert verdifulle ferskvannslokaliteter i influensområdet, og tiltaket har derfor ingen 

virkning på dette temaet.  

 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Holmavatnet har aure og stingsildbestander, auren gyter i utløpet. Kvernavatnet har stingsildbestand. 

Andre ferskvannsorganismer er trolig typiske for regionen. I driftsfasen med avrenning til 

Holmavatnet kan tiltaket gi noe redusert biologisk produksjon i innsjøen, det er ikke ventet merkbare 
effekter på fisken. Etter utbygging vil forholdene bli tilnærmet som før utbyggingen. 

 

 Vurdering: Liten verdi og ingen til liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-)  

 

 

RØDLISTEARTER 
 

Flere rødlistearter er registrert på Nordre Bildøy, truethetskategori i parentes: Ål (CR) ble elfisket i 

utløpsbekken fra Holmavatnet. Siden det ikke er ventet at en utbygging vil få betydning for 
avrenningsmønsteret, vurderes virkningen som liten for denne arten. Fiskemåke (NT) er trolig den av 

rødlisteartene som vil bli mest negativt berørt av en utbygging. Arten hekker flere steder inne på 

Bildøy sør for Rv 555. Under feltarbeidet ble i tillegg påvist: Makrellterne (VU), strandsnipe (NT), 

hønsehauk (NT), stær (NT) og ask (NT). Skifervokssopp (NT) vokser i naturbeitemarka i Rotavika. 
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Utover dette foreligger det informasjoner om tyrkerdue (VU) og vipe (NT) i området, og tilfeldige 

høstobservasjoner av lomvi (CR) og alke (VU). I sjøområdene påtreffes av og til steinkobbe (VU). 

Generelt vurderes konsekvensene for rødlistearter å være noe større i selve anleggsfasen enn etter at 
utbyggingen er avsluttet. 

 

 Vurdering: Middels til stor verdi og middels til liten negativ virkning gir middels negativ 

konsekvens (--) 

 
 

Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging på Nordre Bildøy er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1. Oppsummering av biologisk mangfold-verdier i forbindelse med kommunedelplan for Nordre 

Bildøy. 

 

 
 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 
Avbøtende tiltak blir vanligvis gjennomført for å unngå eller redusere mulige negative konsekvenser, 

men tiltak kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Siden dette er en 

konsekvensutredning for en kommunedelplan, og ikke for en reguleringsplan med konkrete og 
kartfestete tiltak, er denne gjennomgangen gjort generell. Ved en videre utvikling av planene, må de 

avbøtende tiltakene spesifiseres nærmere. 

 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 

Konsekvensutredningen i kommunedelplanen er utført på et overordnet nivå, siden planen ikke 

inneholder reguleringsdetaljer for hvert delområde. Når det i neste omgang blir lagt fram regulerings-
planer for de ulike områdene, må registreringene detaljeres for at planen skal kunne tilpasses de ulike 

miljøhensynene.  
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KOMMUNEDELPLAN NORDRE BILDØY  
 

Det skal utarbeides kommunedelplan og områdeplan for Bildøy vest for Straume i Fjell kommune. I 

forkant skal det lages et planprogram. Tiltaket på Nordre Bildøy, og øya Råna i nordvest, omfatter: 
 

- Ny hovedadkomst fra Sotrasambandet og ut til nordspissen av Nordre Bildøy 
- Utfylling og bygging i strandsonen nord på Bildøy (ca. 80 m ut fra dagens strandlinje) 

- Utbygging av strandsonen ved Holmavatnet midt på øya 

- Hotell (ca. 200 rom) med ny infrastruktur 
- Offentlig sjøpromenade og småbåtkai til hotell  

- Ca. 3 000 boliger 

- Ca. 100 000 kvm næring 

- Barnehage 
- Parker og grøntdrag 

- Gang- og sykkelnett 

- Bro over til Råna fra nordspissen av Nordre Bildøy. 
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Figur 1.  Tiltaksområdet på Nordre Bildøy i Fjell kommune omfatter også øya Råna i nordvest. Til 

høyre ligger Litlesotra med kommunesenteret Straume (Kilde: Opus Bergen AS). 
 

 
 

 

Figur 2. Skisse som viser mulig utbyggingsmønster på Nordre Bildøy. Det er også planlagt bro over 

mot Råna, som så vidt kan skimtes i nordvest (Kilde: Opus Bergen AS).  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1402 10 

 

METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

EKSISTERENDE DATAGRUNNLAG  

Vurderingene i rapporten baserer seg på eksisterende informasjon og resultatene fra fem befaringer i 

tiltaksområdet i perioden 10. juni-24. november 2010. Det var alminnelig gode værforhold da 

feltarbeidene ble utført. Det er også sammenstilt resultat fra litteratur, gjort søk i nasjonale databaser 

og tatt direkte kontakt med statlig forvalting, Fjell kommune og lokale aktører. Bak i rapporten er det 
presentert en liste over referanser og muntlige kilder. For denne konsekvensvurderingen er 

datagrunnlaget vurdert som godt: 3 (jf. tabell 2). 

 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
 

Klasse Skildring 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING  
 
Denne konsekvensvurderingen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i 

Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Framgangsmåten er utviklet for å 

gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og enklere å sammenligne.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

 

Her beskrives og vurderes områdes karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 

spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 

Liten                              Middels                                Stor  

 ---------------------------------------------------------- - 

                               Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKET SIN VIRKNING 

 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 

trolig vil medføre for de ulike tema, og graden av endring. Her beskrives og vurderes type og virkning 
av mulige endringer dersom tiltaket blir gjennomført. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor 

negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 
 

 Virkning 

   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  Eksempel 
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TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få fram den samlete 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra svært stor negativ 

konsekvens til svært stor positiv konsekvens (se figur 3).  

 

Vurderingen blir avsluttet med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og 
konsekvenser er oppsummert i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene 

på denne måten er å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. 

Det vil også gi en rangering av konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for 
hvor en bør fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for 

det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 

temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 

negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 

angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 
(etter Statens vegvesen 2006). 

 

 

BIOLOGISK MANGFOLD 

 

VERDIFULLE NATURTYPER  
 

Verdifulle naturtyper er kartlagt i henhold til utvalg og metode som er nedfelt i DN-håndbok 13 (DN 
2006). Tidligere har Fjell kommune foretatt en naturtypekartlegging av kommunen på mer overordnet 

nivå (Moe 2003, Larsen & Fjeldstad 2005). På mer lokalt nivå er områdene nærmest Rv 555 kartlagt 

av Overvoll mfl. (2008) i forbindelse med en konsekvensutredning av fastlandssambandet RV 555 

Sotra-Bergen (Sotrasambandet). Kartlegging på samme nivå er nå gjennomført i hele tiltaksområdet på 
Bildøy og Råna. Eventuelle forekomster av truete vegetasjonstyper (jf. Fremstad & Moen 2001) er 

omtalt under dette kapitlet. 

 

KARPLANTER, MOSER OG LAV 

 

Kapittelet om karplanter, moser og lav omfatter beskrivelse av vanlig vegetasjon som ikke kan 
klassifiseres som naturtyper, jf. DN-håndbok 13. Slik vegetasjon dominerer vanligvis arealmessig. I 

henhold til NVE-malen fra Korbøl mfl. (2009) skal det under dette kapittelet lages ”en kort og enkel 

beskrivelse av vegetasjonens artssammensetning og dominansforhold”. Kartleggingen av 

vegetasjonstyper skal følge Fremstad (1997). Virknings- og konsekvensvurderingene av vanlig 
vegetasjon blir derfor gjort i kapitlet om karplanter, moser og lav. 
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FUGL OG PATTEDYR 

 

Fjell kommune har gjennomført viltkartlegging etter DN-håndbok 11, se Bjørkevoll mfl. (2005). For å 
supplere og detaljere denne kartleggingen, er det gjennomført egne ornitologiske registreringer i 

tiltaksområdet 10. juni og 22. juni 2010 (Bildøy) og 24. november (Råna). Ved de to førstnevnte 

besøkene ble det lagt vekt på å kartfeste syngende, territoriehevdende individer. Tilleggsinformasjon 

er innhentet fra tilgjengelig litteratur og nasjonale databaser, og gjennom samtaler med lokalkjente og 
ansatte i offentlig forvaltning. 

 

VERDIFULLE FERSKVANNSLOKALITETER  
 

Verdifulle ferskvannslokaliteter er kartlagt i henhold til DN-håndbok 15 (2000).  

 

FISK OG FERSKVANNSORGANISMER 

 

Det er foretatt elektrofiske i bekken mellom Holmavatnet og sjøen under lav vannføring 11. oktober 

2010. Gytemuligheter og vandringshindre ble registrert. Fanget fisk ble artsbestemt og lengdemålt før 
den ble sluppet ut igjen. Mulige innløpsbekker til Holmavatnet med gytemuligheter ble kartlagt 10. 

juni 2010. 

 
 

Verdisettingen av de ulike fagtemaene er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 3. 

 
 

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av ulike fagtema innen biologisk mangfold. 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Terrestrisk miljø 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009  

 Naturtypelokaliteter med verdi   

A (svært viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi   

B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi   

C (lokalt viktig) 

 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006) 

 Områder med stort artsmangfold   

i nasjonal målestokk 

 Områder med stort artsmangfold   

i lokal eller regional målestokk 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med stort artsmangfold   

i nasjonal målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 4-5 

 Områder med stort artsmangfold   

i lokal eller regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

Akvatisk miljø 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

 Ferskvannslokaliteter med verdi   

A (svært viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi   

B (viktig) 

 Andre områder 

Fisk og 

ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 

DN-håndbok 15 ligger til grunn, men i praksis er det nesten utelukkende verdien for fisk som blir vurdert her 

Rødlistearter 

Kilde: NVE-veileder  

3-2009 

 Leveområder for arter i de 

strengeste kategoriene på 

nasjonal rødliste: Kritisk truet 

(CR) og sterkt truet (EN)  

 Områder med forekomst av flere 

rødlistearter 

 Arter på Bern liste II og Bonn 

liste I 

 Leveområder for arter i de  

laveste kategoriene på nasjonal 

rødliste: Sårbar (VU), nær  truet, 

(NT) og datamangel (DD) 

 Andre leveområder 

 Leveområde for arter i  

kategorien NT på den nasjonale 

rødlista, men som fremdeles er 

vanlige 
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RØDLISTEARTER 

 

Funn av rødlistete arter er presentert samlet og vurdert etter kategori i forhold til gjeldende nasjonal 
rødliste (Kålås mfl. 2010), der kriteriene er vist i tabell 4. 

 

Tabell 4. Forklaring til de ulike kategoriene for rødlistete arter (Kålås mfl. 2010). 

 

Rødlistekategori Beskrivelse 

EX Utdødd 

Extinct 

En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt 

utdødd. 

EW Utdødd i vill tilstand 

Extinct in the Wild 

Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes 

individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. 

RE Regionalt utdødd 

Regionally Extinct 

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er 

utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes 
må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet 

Critically Endangered 

En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at 

ett av kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da 

ekstremt høy risiko for utdøing. 

EN Sterkt truet 

Endangered 

En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at 

ett av kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært 
høy risiko for utdøing. 

VU Sårbar 

Vulnerable 

En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 

kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for 

utdøing. 

NT Nær truet 

Near Threatened 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for 

CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse 
kriteriene nå, eller i nær framtid. 

 

NAVNSETTING 

Nomenklaturen samt norske navn følger Artskart på Artsdatabanken sine nettsider 
(www.artsdatabanken.no). Navnsettingen på kryptogamer (moser, lav og sopp) varierer ettersom 

taksonomien blir endret (se f.eks. Santesson mfl. 2004). Derfor blir det vitenskapelige navnet skrevet i 

parentes etter det norske navnet første gang arten er nevnt i teksten. Senere benyttes bare det norske 
navnet. For artene som ikke har noe norsk navn, nevnes bare det vitenskapelige. Vegetasjonstype-

inndelingen følger Fremstad (1997). 
 

 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende 

områdene der tiltaket vil kunne ha effekt. Tiltaksområdet knyttet til kommunedelplanen omfatter 

Nordre Bildøy og Råna – med følgende elementer: Ny hovedadkomst fra Sotrasambandet og ut til 

nordspissen av Nordre Bildøy, utfyllinger og bygging i strandsonen nord på Bildøy og langs øst- og 
nordsiden av Holmavatnet, bygging av hotell med ny infrastruktur, offentlig sjøpromenade og 

småbåtkai til hotell, boligområder, næringsareal, barnehage, parker og grøntdrag, gang- og sykkelnett 

og bro over til Råna fra nordspissen av Nordre Bildøy (figur 2). 
 

Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområder kunne 

bli påvirket, særlig under anleggsperioden. Størrelsen på disse arealene varierer både geografisk og i 
forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense på 20 m fra fysiske 

inngrep være rimelig, mens det for viltarter vil kunne dreie seg om vesentlig mer grunnet uro og støy i 

anleggsperioden. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

GENERELT 

Bildøy og Råna har en forholdsvis beskyttet beliggenhet i midtre kystsone, mellom øya Sotra i vest og 

Litlesotra i øst (figur 4). Mot øst avgrenses tiltaksområdet av Straumsosen og Straumsundet, og mot 

vest av Bildøystraumen og Råsundet. Nord for Råna ligger et åpent sjøområde, Gangstøosen, og mot 

Foldnes i nordøst og øst befinner følgende holmer seg: Synstholmen, Trettholmen, Gangstøholmen, 
Høgøyna og Buholmen. Tiltaksområdet har en største nord-sør utstrekning på ca. 2,4 km og øst-vest 

utstrekning på ca. 2,3 km. Mesteparten av arealet er i dag skogkledd, eller under gjengroing, med 

plantet buskfuru som dominerende art. Dette gjelder også de mindre øyene i nord (figur 5). Både 
Bildøy og Råna har til dels småkupert topografi som kan vanskeliggjøre framkommeligheten. Høyeste 

punkter er Branndalsfjellet (55 moh.) på sørsiden av Rv 555 og Varden (38 moh.) nord på 

Bildøytangen. På Råna ligger høyeste punkt 34 moh. Eneste innsjø av særlig størrelse er Holmavatnet 
(4,5 moh.) sørvest på Bildøytangen. Sør for Rv 555 ligger Kvernavatnet (5,5 moh.) og et navnløst tjern 

på kote 24,0 moh.  

 

Spesielt Bildøy er betydelig påvirket av tekniske inngrep: Omtrent midt på øya krysser Rv 555 i øst-
vest retning. I samme område passerer to høyspentlinjer. Sør for riksveien ligger skoler, idrettsanlegg, 

gårdsbruk og forholdsvis mye bebyggelse. Nord for riksveien finnes bare fritids- og naustbebyggelse 

som i all hovedsak er konsentrert langs østsiden av Bildøytangen. Det ligger èn hytte ved utløpet av 
Holmavatnet, og ellers et fåtalls hytter ned mot sjøen i samme område. Råna er uten bebyggelse og har 

kun noen enkle innhegninger knyttet til et begrenset villsauhold, som opphørte høsten 2010. Det beiter 

sau sør for Rv 555 og sørvest for Holmavatnet, mens to hester går på beite øst for Branndalsfjellet. 

 

 

 

Figur 4. Tiltaksområdet på Nordre Bildøy og Råna ligger mellom Sotra i vest og Litlesotra i øst.  

Straume øst for Bildøy er kommunesenteret i Fjell kommune. 
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Figur 5. Flyfoto over tiltaksområdet på Nordre Bildøy og Råna med nærmeste omgivelser (kilde: 

http://norgeibilder.no). 

 

NATURGRUNNLAGET 

Geologi, løsmasser og bonitet 

Berggrunnen i tiltaksområdet består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Helt sør på Bildøy 

inngår også soner med båndgneis (amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis), som stedvis er 
migmatisk (www.ngu.no/kart/arealisNGU, figur 6). Disse bergartene er harde og forvitrer seint. 

Derfor blir lite mineraler frigjort til jorda. Også løsmassekartet (www.ngu.no/kart/arealisNGU, figur 

7) indikerer et skrint jordsmonn på Bildøy. Hele området er vist med tynt og usammenhengende 

løsmassedekke, eller bart fjell i dagen. Mektigheten er generelt størst i lavereliggende partier og 
terrengforsenkninger, mens høyereliggende områder oftest har bart fjell i dagen. Lokalt på Bildøy og 

Råna finnes betydelige  torv- og myravsetninger. Både når det gjelder geologi og løsmassefordeling 

viser Bildøy stor likhet med de omkringliggende områdene på Sotra og Litlesotra. Boniteten i 
tiltaksområdet er vekslende (figur 8). Store arealer sentralt på Bildøytangen består av åpen, skrinn 

fastmark, mens tilstøtende arealer lenger øst og nord, og på store deler av Råna, har skog av høy eller 

middels bonitet. Sørvest for Holmavatnet finnes innmarksbeite. Sør for Rv555 veksler boniteten mye. 

Her finnes også flere småteiger med dyrket areal, dels fulldyrket eller overflatedyrket jord og dels 
innmarksbeite.  

 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
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Figur 6. Bergartene på Bildøy, Råna og nærmeste omgivelser (http://www.ngu.no/kart/arealis/). 

 

 

 

 Figur 7. Løsmassene på Bildøy, Råna og nærmeste omgivelser (http://www.ngu.no/kart/arealis/). 
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Figur 8. Bonitetskart for Bildøy, Råna og nærmeste omgivelser (www.ngu.no/kart/arealisNGU/). 

 

 

Klima 

Bildøy har et utpreget oseanisk klima med relativt milde og fuktige vintrer og forholdsvis kjølige 

somrer. Ved målestasjonen på Straume (10 moh.) like øst for Bildøy er årsmiddeltemperaturen 7,0 
o
C, 

med juli som varmeste måned (13,7 
o
C) og februar som kaldeste måned (0,9 

o
C). Dette innebærer at 

snødekke vanligvis uteblir vinterstid. Årsnedbøren ved samme målestasjon er 1 650 mm. Det faller 

mest nedbør i september måned (215 mm), minst i april og mai (80 mm).  

 
 

Vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet, og varierer mye fra sør til nord og 
fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 

vegetasjonsseksjoner. 

 
Tiltaksområdet på Bildøy ligger i boreonemoral vegetasjonssone (edellauv- og barskogsone). Typisk 

for denne vegetasjonssonen er at edellauvskoger med eik, ask, alm, lind, hassel og andre 

varmekrevende arter dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn, mens bjørke-, gråor- eller 
barskoger dominerer resten av skoglandskapet (Moen 1998).  

 

Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, er vegetasjons-

seksjonene knyttet opp mot forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste 
klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske seksjonen (O3), vintermild 

underseksjon (O3t). Den sterkt oseaniske seksjonen preges av åpen kystlynghei og et planteliv med 

store innslag av vestlige arter. Samtidig mangler kontinentale trekk. Vintermild underseksjon er 
karakterisert av planteliv som er særlig frostømfintlig, og finnes bare i lavlandet (i boreonemoral sone) 

innenfor de mest vintermilde deler av landet (Moen 1998).  
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VERDIVURDERING 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
 
Fjell kommune har gjennomført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 (Moe 2003). Dette arbeidet 

er senere supplert gjennom kartlegging av verdifulle kulturlandskap i kommunen (Larsen & Fjeldstad 

2005). Det er også foretatt viltkartlegging etter DN-håndbok 11 (Bjørkevoll mfl. 2005). Samtlige 

resultater er tilgjengelige i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) Naturbase (http://dnweb12. 
dirnat.no/nbinnsyn/) (figur 9). På mer lokalt nivå er naturmiljøet i områdene nærmest Rv 555 kartlagt 

av Overvoll mfl. (2008) i forbindelse med en konsekvensutredning av fastlandssambandet Rv 555 

Sotra-Bergen (Sotrasambandet). Tidligere har Eilertsen (2009) foretatt en enkel kartlegging av marint 
biologisk mangfold i strandsonen og øvre deler av sjøsonen på Nordre Bildøy. Videre har Strand 

(2005) kartlagt amfibier i Fjell kommune. Det finnes noen artsregistreringer i Artsdatabankens 

Artskart (www.artskart.no). Det er også tatt kontakt med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i 

Hordaland og miljøansvarlig i Fjell kommune. Viktige faunaopplysninger fra området er dessuten 
mottatt muntlig fra grunneier Odd Bildøy. 

 

 

 
 

Figur 9. Utskrift fra Naturbasen (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn) over planområdet på Nordre 
Bildøy og Råna med nærmeste omgivelser. 

 

 

TERRESTRISK MILJØ 
 

Verdifulle naturtyper 

Registrerte naturtyper etter DN-håndbok 13 i tiltaksområdet er vist i figur 10. De enkelte lokalitetene 

er nærmere beskrevet i Vedlegg 1.  
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Figur 10. Registrerte naturtyper etter DN-håndbok 13 i tiltaksområdet for kommunedelplan på 
Nordre Bildøy. Ingen av lokalitetene ligger på Råna.   
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Kystmyr (A08) 

 

1. Bildøytangen midtre: 

Like øst for Holmavatnet sentralt i tiltaksområdet på Bildøytangen ligger et myrområde utformet som 

blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr (figur 11). Lokaliteten befinner seg i en forsenkning 

mellom markerte høydedrag i nord og sør, og et noe lavere parti i øst. Mesteparten av myra ligger 

omkring kote 5, med et svakt fall mot Holmavatnet i vest. Myra er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

A: 

 

B: 

 

Figur 1 1 A/B. Kystmyr (A08) sentralt på Bildøytangen (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
 

 

Naturbeitemark (D04) 
 

2. Rotavika:  

Omkring Rotavika og sørenden av Holmavatnet ligger en naturbeitemark som beites av sau (figur 12). 

Rotavika er et sammensatt beiteområde med innslag av kystlynghei. Det finnes noe beitemarkssopp. 
Det er nylig foretatt omfattende rydding av einer. Lokaliteten er nærmere beskrevet av Larsen & 

Fjeldstad (2005) og referert i DNs naturbase, verdi viktig (B-verdi).  

 

A: 

 

B: 

 

Figur 12 A/B. Naturbeitemark (D04) i Rotavika. I bakgrunnen Holmavatnet (fotos: O.K. Spikkeland). 
 

 

3. Straumsundet: 

Vest for Straumsundet, mellom kote 10-15 m og kote 35-40 m, ligger en østvendt naturbeitemark som 

beites av hest (figur 13). Lokaliteten ligger avskjermet til på et høydedrag et stykke opp fra sjøen. 

Store deler av naturbeitemarka befinner seg under to høyspentlinjer. Lokaliteten er vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). 
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A: 

 

B: 

 

Figur 13 A/B. Naturbeitemark (D04) vest for Straumsundet med einer, engsoleie, småsyre, kystmaure 
og tveskjeggveronika (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 

 

4. Branndalsfjellet: 

Vest for Branndalsfjellet sentralt på Bildøy ligger en naturbeitemark som er skarpt avgrenset mot 

veier, boliger og en kystlynghei (D07) i nord (figur 14A). Representerte vegetasjonstyper er fuktig 

fattigeng, oseanisk finnskjeggutforming i vestre del og ellers flekker med frisk fattigeng. Lokaliteten 
beites av sau, men ikke hardt nok til å forhindre langsom gjengroing. Arealene nærmest veien er noe 

preget av gjødsling. Karplante- og soppfloraen er artsfattig og triviell. Lokaliteten er nærmere 

beskrevet av Bjørn Harald Larsen i 2007 (se Overvoll mfl. 2008) og gitt verdi lokalt viktig (C-verdi). 
 

A: 

 

B: 

 

Figur 14. Branndalsfjellet. A: Naturbeitemark (D04). B: Kystlynghei (D07) (fotos: O.K. Spikkeland). 

 

 
 

Kystlynghei (D07) 

 

4. Branndalsfjellet:  

Vest for Branndalsfjellet sentralt på Bildøy ligger en kystlynghei som er skarpt avgrenset mot vei i 

nord, boliger i sørøst og en naturbeitemark (D04) i sør og vest. Lokaliteten er utformet som fuktig 

lynghei (H3) og preges av gjengroing (figur 14B). Karplante- og soppfloraen er artsfattig og triviell. 
Lokaliteten er nærmere beskrevet av Bjørn Harald Larsen i 2007 (se Overvoll mfl. 2008) og gitt verdi 

lokalt viktig (C-verdi). 
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Hagemark (D05) 

 

5. Branndalsfjellet nordøst: 

En hagemark, utforming bjørkehage, finnes nordøst for Branndalsfjellet, mellom ca. kote 25 m og kote 

35 m (figur 15). Bestandet er eksponert mot nordvest og består av aldret bjørk. Lokaliteten er godt 

arrondert mot tilgrensete utmarksområder i nord og vest, og mot åpen naturbeitemark (D04) i sør og 

øst. Bjørkehagen har i dag lite beitetrykk og er derfor noe preget av gjengroing. Lokaliteten er vurdert 
som lokalt viktig (C-verdi). 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 15. A: Hagemark (D05), utforming bjørkehage, finnes nordøst for Branndalsfjellet. B: Bleiktjafs 
(Evernia prunastri) er blant kryptogamene som her vokser på bjørk (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 

 

 
Rik kulturlandskapssjø (E08) 

 

6. Kvernavatnet: 

Sør for Rv 555 på vestre Bildøy ligger en næringsrik mindre innsjø på kote 5,5 m som er preget av 

gjengroing. Både starrbelter og flytebladvegetasjon er godt utviklet (figur 16). Lokaliteten er 

avgrenset mot riksveien i nord, gammel utfylling i vest og et høydeparti i øst. Omkring innløpsbekken 

i sør opptrer sumpmark med særlig rike forekomster av elvesnelle. Lokaliteten er vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 16. A: Trådstarr i Kvernavatnet sør for Rv 555. B: Kvernavatnet kan klassifiseres som en rik 

kulturlandskapssjø (E08) (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1402 23 

Evjer, bukter og viker (E12) 

 

7. Holmavatnet sør: 

I sørenden av Holmavatnet er naturtypen evjer, bukter og viker (E12) representert (figur 17). På 

landsiden grenser store deler av lokaliteten mot naturbeitemark (D04). Vegetasjonen omfatter blant 

annet sneller, starrarter og flytebladvegetasjon. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 17. A/B. Evjer, bukter og viker (E12) i sørenden av Holmavatnet (fotos: Ole Kr. Spikkeland). 

 
8. Holmavatnet nord: 

I bukta lengst nord i Holmavatnet opptrer naturtypen evjer, bukter og viker (E12) (figur 18). I vestre 

del av lokaliteten renner utløpsbekken fra Holmavatnet ned mot sjøen. Flaskestarr, bukkeblad, 

kysttjønnaks og hvit nøkkerose dominerer i vannet. På landsiden finnes bl.a. pors, røsslyng, klokkelyng, 
tranebær, torvmyrull, blåknapp, einer og torvmose.  Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 18. A: Evjer, bukter og viker (E12) nord i Holmavatnet. B: Bukkeblad (fotos: O.K. Spikkeland). 

 
 

Rik edellauvskog (F01)  

 
9. Bildøy: 

Like øst for parkeringsplassen ved Rv 555 sentralt på Bildøy opptrer et bestand av naturtypen rik 

edellauvskog, utforming rikt hasselkratt (figur 19). Rikt hasselkratt er en truet vegetasjonstype. 

Lokaliteten ligger inn mot en kolle i øst og er ellers avgrenset mot granplantefelt, parkeringsplass og 
vei. Det vokser kristtorn, ellers er det ikke gjort spesielle artsfunn. Lokaliteten er nærmere beskrevet 

av Per Gerhard Ihlen i 2008 (se Overvoll mfl. 2008) og gitt verdi lokalt viktig (C-verdi). 
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 A: 

 

B: 

 

Figur 19. A: Rik edellauvskog (F01), utforming rikt hasselkratt, sentralt på Bildøy. B: I feltsjiktet 

inngår blant annet kristtorn (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 
 

Gammel lauvskog (F07) 

 

10. Holmavatnet øst: 

Under et vestvendt brattheng øst for Holmavatnet opptrer naturtypen gammel lauvskog (F07) (figur 

20 A-D). Utformingen gamle ospeholt dominerer, men det finnes også en del bjørk, særlig i øvre 

partier. I tillegg inngår noe hasselkratt. Skogen har varierende alder, og omfatter både gadd og læger 
av osp og bjørk. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 

Figur 20. A: Naturtypen gammel lauvskog (F07), utforming gamle ospeholt, opptrer under 

bratthenget øst for Holmavatnet. B: Ospeildkjuke (Phellinus tremulae). C: Det finnes flere læger i 

lokaliteten. D: Nord i bestandet dominerer noe yngre osp (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
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11. Bildøytangen nordvest: 

Omkring Søra Apalvika nordvest på Bildøytangen opptrer osp av ulik alder (figur 21). Bestandet 

utgjør naturtypen gammel lauvskog (F07), utforming gamle ospeholt, selv om ung og middelaldret 
skog dominerer. Det inngår noe bjørk. Lokaliteten er vestvendt og vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

A: 

 

B: 

 
Figur 21. A/B: Naturtypen gammel lauvskog (F07), utforming gamle ospeholt, opptrer i Søra Apalvika 
nordvest på Bildøytangen. En stor del av bestandet har ung alder (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 
Av de til sammen 11 verdifulle naturtypene som er identifisert på Bildøy, har èn B-verdi og 10 C-
verdi. I tillegg er èn truet vegetasjonstype registrert. Temaet verdifulle naturtyper får derfor liten verdi. 

 
Karplanter, moser og lav 

Mesteparten av tiltaksområdet på Nordre Bildøy og Råna består av gammelt, oseanisk lynghei-

landskap. Dette landskapet er i dag under gjengroing fordi lyngbrenning og tradisjonelt beitebruk har 

opphørt eller gått sterkt tilbake. Den naturlige tilgroingen skjer først og fremst med einer, bjørk, osp, 
rogn og furu. I tillegg dekker plantet buskfuru (bergfuru) og noe sitkagran betydelige arealer lokalt 

(figur 22 og 23). Feltsjiktet domineres fremdeles av røsslyng. Ellers opptrer disse arter vanlig: 

Krekling, blokkebær, klokkelyng, melbær, tepperot, kystbjønnskjegg, torvmyrull, blåtopp, bråtestarr, 
kornstarr, heistarr, lusegras, myk kråkefot, heiblåfjær, kystmyrklegg, bjønnkam, einstape, pors og 

krypvier. I bunnsjiktet dominerer torvmoser (Sphagnum spp.), bjørnemoser (Polytrichum spp.) og 

heigråmose (Racomitrium lanuginosum). Det ble ikke registrert forekomster av purpurlyng, som er 

knyttet til vintermild underseksjon (O3t) innenfor den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen. Derimot 
finnes spredte eksemplarer av ung kristtorn. Eldre felt med buskfuru er preget av mye vindfall og har 

ofte utviklet blåbærskog. Her inngår blåbær, tyttebær, krekling og smyle i feltsjiktet. Ellers opptrer 

gjerne vivendel, einer og spredte gamle eksemplarer av bjørk og rogn. I åpne glenner overtar røsslyng.   
 

A: 

 

B: 

 

Figur 22. A: Buskfuru dekker betydelige arealer nordvest på Bildøytangen. B: I tilstøtende områder 

er den røsslyngdominerte kystlyngheia i ferd med å gro igjen (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
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A: 

 

B: 

 

Figur 23. A: På Råna er den opprinnelige kystlyngheia under gjengroing med plantet buskfuru. B: 

Gamle bestand har omfattende vindfall. I feltsjiktet inngår her bærlyngskog (fotos: Linn Eilertsen). 
 

 

Innimellom karrige heiområder opptrer fattig kystmyr i ulike utforminger. Terrengdekkende myr er 
mest utbredt, men også blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr forekommer vanlig (figur 23). 

Artsinventaret har klare fellestrekk med den tilgrensende kystlyngheia, som er under gjengroing, se 

ovenfor. Nye arter er rome, myrfiol, tranebær, soldogg (Drosera sp.), duskmyrull og sennegras. I 

tillegg opptrer torvmyrull langt vanligere her. I små dråg med sumpmark vokser ofte bjørk og ørevier. 
 

 

A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 

Figur 24. A: Kystmyrklegg opptrer både i myrene og i kystlyngheia. B: Myrene i tiltaksområdet 

preges av gjengroing. C: I fuktige dråg vokser ofte bjørk sammen med ørevier. D: I sumpområder 
opptrer soppen sumpklubbemorkel (Mitrula paludosa) (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
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Innunder brattskrenter som er eksponert mot sør og vest opptrer noe rikere vegetasjon i form av 

ospeholt og noe hasselkratt. Ungskogutforminger er vanligst. Her finnes hengeving, skogburkne, 

bjønnkam, sisselrot, hårfrytle og vivendel.    
 

I tilknytning til innsjøene Holmavatnet og Kvernavatnet er det utviklet typisk våtmarksvegetasjon med 

flaskestarr, sennegras, trådstarr, gråstarr, slåttestarr, torvmyrull, duskmyrull, elvesnelle, bukkeblad, 

myrhatt, soleiehov, kysttjønnaks, hvit nøkkerose, tusenblad, hesterumpe og andemat. I Kvernavatnet 
er vegetasjonssoneringen spesielt tydelig. I tilliggende bekkeløp og fuktige dråg vokser grøftesoleie. 

 

Langs den forholdsvis steile kystlinjen rundt Bildøytangen finnes fattige strandbergutforminger på 
eksponerte lokaliteter. Restene av kystlyngheia – med røsslyng, melbær, krekling, einer og ospekratt 

som karakteristiske arter - vokser her langt ut mot strandlinjen (figur 25). I brattheng inngår sisselrot, 

bråtestarr, småsmelle, blåklokke og geitsvingel, mens det på knauser og sprekker nærmere vannlinjen 
vokser fjærekoll, tiriltunge, bitterbergknapp, kystbergknapp, sløke, fjæresaulauk, legeveronika og 

rødsvingel. På øya Råna er strandvegetajonen sparsomt utviklet. Foruten vanskelig topografi, fattige 

berggrunnsforhold og lite løsmassetilgang, må et beskjedent utviklet plantesamfunn sees i sammen-

heng med at plantet buskfuru vokser tett ned mot sjølinjen og dermed blokkerer for annen vegetasjon. 
Lyngarter dominerer her (figur 26). Langs Straumsundet på østsiden av Bildøy er langt flere plante-

arter knyttet til kystlinjen. Selv om strandsonen også her er smal, er artsmangfoldet og frodigheten 

påfallende større (figur 27). Gåsemure, strandstjerne, tangmelde, kusymre og mjødurt er nye arter vi 
finner. I nordlige del av Straumsundet vokser blandingslauvskog nesten helt ned mot vannspeilet.  

 
 

A: 

 

B: 

 

Figur 25. A: Fjærekoll, rødsvingel og kystbergknapp er typiske plantearter for strandberget nordvest 

på Bildøytangen. B: Den smale og bratte strandsonen i dette området omfatter bare fattige strand-

bergutforminger (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
 
 

A: 

 

B: 

 

Figur 26. A: Strandsonen på Råna er tilplantet med buskfuru, som blokkerer for annen vegetasjon.    

B: Nordvest på Råna er høyere vegetasjon forsøkt ryddet vha. brenning (fotos: Ole Kr. Spikkeland). 
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A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 

Figur 27. A: Strandsonen langs Straumsundet på østsiden av Bildøy er langt frodigere enn på Bildøy-

tangen og Råna. B: Nord i Straumsundet er strandsonen bratt og dominert av blandingslauvskog.     

C: Gåsemure. D: Kystbergknapp (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 
 

Sørlige del av tiltaksområdet på Bildøy er betydelig mer kulturpåvirket enn områdene i nord. Arealene 

er dels beitepåvirket, dels nedbygde til veiformål, boliger og annen bebyggelse, eller de ligger igjen 
som skrotmark (figur 28). I tillegg finnes brede ryddebelter under de mange kraftledningene som 

krysser sentrale deler av Bildøy. Felles for disse inngrepsformene er at det både skapes nye habitater 

og dannes mange typer randområder hvor flersjiktet, artsrik kantvegetasjon er utviklet. Med aktiv 
menneskelig bruk og stadige terrenginngrep føres også mange trivielle plantearter inn i disse 

områdene. Noen er oppført på den norske svartelisten (www.artsdatabanken.no), som platanlønn, 

parkslirekne, rynkerose og ulike mispelarter (Cotoneaster spp.). Slike arter har til dels spredt seg fra 

hager, hytteområder og andre beplantninger. I tiltaksområdet opptrer ellers villkirsebær, villeple, lerk 
og blodbøk. Dertil kommer de tidligere omtalte innslagene av plantet buskfuru og sitkagran. 

 

Sau er klart viktigste beitedyr på Bildøy. Nord for Rv 555 foregår beiting kun omkring Rotavika, hvor 
naturtypen naturbeitemark er avgrenset. Ellers skjer all sauebeiting sør for riksveien. Videre beiter to 

hester i naturbeitemarka ved Straumsundet. Typiske karplantearter i disse kulturlandskapene er: Einer, 

engsoleie, krypsoleie, småsyre, engsyre, kystmaure, jordrøyk, engkarse, tveskjeggveronika, tiriltunge, 
småsmelle, ryllik, hanekam, stornesle, knappsiv, myrtistel, finnskjegg, geitsvingel og krypvier. I 

Rotavika fant Larsen & Fjeldstad (2005) beitemarksoppene skifervokssopp (Hygrocybe lacmus) og 

sleip jordtunge (Geoglossum glutinosum). På øya Råna har i tillegg 12-14 villsau beitet ute hele året 

siden 2001-02. Besetningen ble imidlertid slaktet ned høsten 2010. Villsauen har bare i begrenset grad 
kunnet sette sitt preg på vegetasjonsbildet her, siden store deler av Råna har vært tett tilplantet med 

buskfuru, og litt sitkagran.  

 
Langs veikanter, skrotmark og andre inngrepsområder i søndre del av tiltaksområdet på Bildøy vokser: 

Bringebær, teiebær, markjordbær, heiblåfjær, hestehov, løvetann, skogstorkenebb, stankstorkenebb, 
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blåkoll, revebjelle, smalkjempe, vendelrot, kystbjønnkjeks, kranskonvall, fjellmarikåpe, krypmispel, 

åkerforglemmeiei, kattefot, engfrytle, rødkløver, hvitkløver, krushøymol, gjerdevikke, knollerteknapp, 

legeveronika, rød jonsokblom, skogsalat, grønnstarr, hårsveveart (Pilosella sp.), enghumleblom, 
blåknapp, landøyde, marimjelleart (Melampyrum sp.), linnea, sauetelg, svartburkne, skogstjerne, 

skrubbær, gaukesyre, gulaks og sølvbunke. Ellers inngår mye kratt av ask, hassel og selje. Spredt i 

området finnes også hengebjørk, korsved og enkelte unge eksemplarer av eik. 

 
 

A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 28. A-D: Beitemark og kommunikasjonsårer mv. opptar store arealer sør i tiltaksområdet på 

Bildøy (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
 

 
Kryptogamfloraen i tiltaksområdet på Bildøy og Råna omfatter vanlig forekommende arter i regionen. 

På bjørk vokser: Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), kulekvistlav (H. tubulosa), grå fargelav 

(Parmelia saxatilis), bristlav (P. sulcata), papirlav (Platismatia glauca), kornbrunbeger (Cladonia 
pyxidata), fingerbeger (C. digitata), fnaslav (C. squamose), stubbesyl (C. coniocraea), grynkorkje 

(Ochrolechia androgyna), elghornslav (Pseudevernia furfuracea), bleiktjafs (Evernia prunastri), 

piggstry (Usnea subfloridana) og barkragg (Ramalina farinacea) (figur 29). Av moser finnes; 

kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), matteflette (Hypnum cupressiforme), ribbesigd (Dicranum 
scoparium) og krusgullhette (Ulota crispa). I tillegg vokser soppen knivkjuke (Piptoporus betulinus). 

På bakken under bjørk inngår bl.a. tujamose (Thuidium tamariscinum). På osp vokser: Brun barklav 

(Melanelia subaurifera), kystpute (Cladonia subcervicornis), messinglav (Xanthoria parietina), grå 
fargelav og kornbrunbeger. I tillegg finnes moseartene; gulband (Metzgeria furcata), matteflette og 

sigdmoseart (Dicranum sp.) samt soppen ospeildkjuke (Phellinus tremulae). På bakken under osp 

opptrer: Stripefoldmose (Diplophyllum albicans), stor bjørnemose (Polytrichum commune), tujamose 
og kystkransmose.  

 

Hassel har få epifytter: Vanlig skriftlav (Graphis scripta), brun barklav og Arthonia spp., gulband 

(Metzgeria furcata), krinsflatemose (Radula complanata), musehalemose (Isothecium myosuroides), 
matteflette, krusgullhette, tujamose og kystkransmose (jf. bl.a. Overvoll mfl. 2008). 
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A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 

Figur 29. Lavarter og kjuker på gammel bjørk på Bildøy. A: Piggstry (Usnea subfloridana). B: 

Knivkjuke (Piptoporus betulinus) C: Barkragg (Ramalina farinacea). D: Grå fargelav (Parmelia 
saxatilis) med islett av papirlav (Platismatia glauca) (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 

 
På Råna er kvistlav, kulekvistlav, grå fargelav, papirlav, elghornslav og piggstry vanlige epifytter på 

bjørk. Det ble også registrert store forekomster av hengestry (Usnea filipendula) på gammel rogn 
(figur 30). I skogbunnen og på berg inngår storbjørnemose (Polytrichum commune), kysttornemose 
(Mnium hornum), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), kystkransmose, matteflette og ulike 

torvmoser. 

 
A: 

 

B: 

 

Figur 30. Råna. A: Hengestry (Usnea filipendula) og papirlav (Platismatica glauca) på gammel rogn. 
B: Storbjørnemose (Polytrichum commune) og røsslyng dekker store arealer (fotos: Linn Eilertsen). 
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På strandberg langs Bildøytangen opptrer følgende lavarter nokså vanlig: Nederst mot strandlinjen 

vokser marebek (Verrucaria maura) som et svart belte. I sonen like ovenfor finnes messinglav, gul 

steinlav (Xanthoparmelia somloensis) og skålskjærgårdslav (Neofuscelia pulla). Enda høyere opp i 
strandberget vokser kystnavlelav (Umbilicaria spodochroa), kystreinlav (Cladonia portentosa), 

svartfotreinlav (Cladonia stygia), vardelav (Umbilicaria arctica) og blærelav (Lasallia pustulata). I 

denne sonen er også heigråmose vanlig. Ellers finnes koppervrangmose (Bryum alpinum) (figur 31). 

 
 

A:

 

B: 

 

C: 

 
D: 

 

E: 

 

F: 

 
 

Figur 31. Moser og lav på strandberg på Bildøytangen. A: Koppervrangmose (Bryum alpinum). B: 

Gul steinlav (Xanthoparmelia somloensis). C: Messinglav (Xanthoria parietina). D: Svartfotreinlav 
(Cladonia stygia). E: Skålskjærgårdslav (Neofuscelia pulla). F: Kystnavlelav (Umbilicaria spodo-

chroa) (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 
 

De registrerte kryptogamene er vanlig forekommende arter i regionen og i Norge. Samlet sett består 

karplante-, mose- og lavfloraen av vanlige og vidt utbredte arter. Temaet får derfor liten verdi. 

 

Fugl og pattedyr 

Gjennom viltkartleggingen i Fjell kommune (Bjørkevoll mfl. 2005) ble det ikke påvist verdifulle 

viltområder innenfor tiltaksområdet på Bildøy. Nordøst på Råna er imidlertid en hekkelokalitet for 
gråhegre inntegnet. I forbindelse med konsekvensutredning av tema naturmiljø for fastlandssambandet 

RV 555 Sotra-Bergen (Sotrasambandet), konkluderte Overvoll mfl. (2008) med at det ikke er store 

viltverdier i det aktuelle vurderingsområdet, som bl.a. omfattet sørlige del av tiltaksområdet på Bildøy.  

 
Feltarbeidet som er utført på Bildøy og Råna i 2010, understøtter dette inntrykket. Mesteparten av 

arealene består av trivielle naturtyper med en nokså alminnelig fugle- og pattedyrfauna. En del arter er 

knyttet opp mot kulturlandskapet, andre til de mer opprinnelige naturtypene som fortsatt finnes. Ingen 
sjeldne eller spesielt sårbare arter er registrert på Bildøy. For den ubebodde Råna er bildet mer nyansert.  

Under feltarbeidet i 2010 ble til sammen 40 fuglearter registrert, eller funnet ferske sportegn av, 
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innenfor tiltaksområdet (tabell 5). Spurvefugler var som ventet dominerende artsgruppe. Bare for de 

aller vanligste artene i denne gruppen, løvsanger, tornsanger, bokfink og grønnfink, kan individ-

antallene betegnes som høye. Nærheten til sjø og vann gjør at forholdsvis mange arter er knyttet til 
sjøområdene. Kystlinjen framstår likevel ikke som særlig attraktiv for fugler. Mest sannsynlige årsak 

er at det finnes få langgrunne områder som egner seg til næringssøk. Enkelte fuglearter ble kun 

observert på overflukt. Gjennom opplysninger innsamlet fra grunneiere og andre, og ved gjennomgang 

av Artsdatabankens Artskart (www.artskart.no), har det vært mulig å danne seg et nokså godt bilde av 
fugle- og pattedyrenes bruk av området. 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 32. A/B: Fiskemåke, som er rødlistet i kategori NT (nær truet), hekker i lyngheiområder og 

naturbeitemark omkring Branndalsfjellet i stedet for langs kysten (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 
I et større område med lynghei og naturbeitemark omkring Branndalsfjellet og videre vestover mot 

Kvernavatnet sør for Rv 555 hekker flere par fiskemåke (figur 32). Denne lokaliteten ligger godt unna 
strandsonen, hvor sjøfugler tradisjonelt hekker. Forekomsten er også omtalt av Bjørkevoll mfl. (2005). 

På skrotmark like øst for Kvernavatnet viste tjeld hekkeatferd (figur 33). Også dette området ligger et 

stykke bort fra sjøen. På Bildøy framstår Holmavatnet som den klart mest verdifulle fuglelokaliteten. 
Følgende våtmarkstilknyttede fuglearter ble registrert her: Stokkand (med ungekull) (figur 34), siland, 

gråhegre, fiskemåke, sivspurv og linerle. Også låvesvale, som fanget insekter i luftrommet like over 

åpent vannspeil her, må regnes som våtmarkstilknyttet i denne sammenheng. Grågås ble observert på 

overflukt. Til sammenligning ble bare èn våtmarkstilknyttet fugleart registrert i det næringsrike 
Kvernavatnet lenger sør; enkeltbekkasin. Opplysninger fra grunneier går ut på at anslagsvis fire ulike 

andearter sees jevnlig i Holmavatnet, blant disse sannsynligvis krikkand. Også sangsvane observeres i 

lite antall under trekket. I perioder beiter grågås i naturbeitemarka vest for innsjøen. Litt lenger vest i 
dette området skal også finnes vipe. Fra tid til annen gjøres det iflg. grunneier tilfeldige observasjoner 

av ender i Kvernavatnet, men denne innsjøen har antakelig litt for inneklemt beliggenhet til å kunne 

tiltrekke seg mange arter. Også i nærområdet til Kvernavatnet skal det finnes vipe, men trolig ikke i 

2010. Ellers skal det forekomme noe rugde, kattugle, orrfugl og flaggspett i tiltaksområdet på Bildøy.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 33. Tjeld viste tegn til hekking på 
skrotmark øst for Kvernavatnet 22. juni 

2010. Lokaliteten befinner seg langt unna 

strandsonen (foto: Ole Kr. Spikkeland).  
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Gråhegre er i Naturbasen (2005) avmerket med hekkeplass nordøst på Råna, samt på to tilstøtende 

øyer nordøst for tiltaksområdet. Det er ikke bekreftet hvorvidt hekking fremdeles finner sted. Foruten 

tett vegetasjon og tilgang på egnete reirtrær, er manglende bebyggelse en viktig årsak til at denne 
arten, og andre sårbare arter, hekker eller oppholder seg her ute. I felt med buskfuru ble flaggspett 

registrert på næringssøk.  

 

Av pattedyr opptrer hjort i middels tett bestand. Andre vanlige arter er; ekorn, piggsvin, røyskatt og 
mink. Sistnevnte er svartelistet og opptrer i særlig tett bestand. Rødrev forekommer sporadisk. Ellers 

finnes ulike arter av smågnagere, spissmus og flaggermus. I sjøområdene påtreffes av og til nise og 

steinkobbe. Verken Rovbasen (http://dnweb12.dirnat.no/rovbase/viewer.asp) eller andre kilder gir 
opplysninger om forekomst av store rovdyr i tiltaksområdet. Temaet fugl og pattedyr får middels 

verdi.  

 
Av krypdyr og amfibium finnes hoggorm og padde på Bildøy. 

 

Liten verdi for verdifulle naturtyper, liten verdi for karplanter, moser og lav og middels verdi for fugl 

og pattedyr gir samlet liten til middels verdi for terrestrisk miljø.  
 

 Temaet terrestrisk miljø har liten til middels verdi.  

 

A: 

 

B: 

 
C: 

 

Figur 34. A: Grågåsflokk på overflukt ved Holmavatnet. B: Innsjøen sett mot nord. C: Stokkand med 

nyklekte unger sør i Holmavatnet 10. juni 2010 (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 
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Tabell 5. Fugler registrert i tiltaksområdet på Nordre Bildøy og Råna ved befaringene i 2010. 

 

Art 

 

Status på Bildøy og Råna 

 

Art 

 

Status på Bildøy og Råna 

 
Kråke 

 
Fåtallig 

 
Granmeis 

 
Fåtallig 

Heipiplerke Fåtallig Brunsisik Fåtallig  

Svarttrost Fåtallig Låvesvale Fåtallig  

Kjøttmeis Fåtallig Ringdue Fåtallig 

Rødvingetrost Fåtallig Gransanger Fåtallig  

Fiskemåke  Tallrik Skjære Fåtallig  

Grønnfink Forholdsvis tallrik Stokkand Fåtallig 

Jernspurv Fåtallig Spettmeis Fåtallig  

Rødstrupe Fåtallig Grågås Fåtallig  

Tornsanger Forholdsvis tallrik  Løvsanger Tallrik 

Svartbak Vanlig Grønnsisik Fåtallig  

Tjeld Fåtallig Stær Forholdsvis tallrik 

Makrellterne  Fåtallig  Linerle Fåtallig  

Munk Fåtallig Sildemåke  Fåtallig  

Bokfink Forholdsvis tallrik Sivspurv Fåtallig  

Gråhegre Fåtallig Gjerdesmett Fåtallig  

Måltrost Fåtallig Hagesanger   Fåtallig  

Gjøk Fåtallig  Spurvehauk Fåtallig  

Blåmeis Fåtallig Hønsehauk  Sportegn 

Siland Fåtallig  Storskarv Fåtallig  

 

 
AKVATISK MILJØ 
 

Verdifulle ferskvannslokaliteter 

Det ble ikke registrert verdifulle ferskvannslokaliteter under befaringene, jf. DN-håndbok 15 (2000). 
Denne viser videre til DN-håndbok 13 (2007) om kartlegging av naturtyper. Verdifulle ferskvanns-

lokaliteter får liten verdi.  

 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Holmavatnet har en bestand av aure som gyter på utløpet. Det er også stingsild og ål i innsjøen. Fiske 

med garn etter aure i innsjøen de siste årene har ført til at auren har blitt større og kvaliteten bedre 
(pers. medd. Odd Bildøy). Dette indikerer at bestanden har god rekruttering i forhold til nærings-

grunnlaget. I Kvernavatnet, sør for Rv 555, er det stingsild (pers. medd. Odd Bildøy). 

 

Det ble elektrofisket i hele utløpsbekken fra sjøen og opp til Holmavatnet den 11. oktober 2010. 
Vannføringen var lav, og vanntemperaturen var 9 °C. Bekken er fra 0,2 til 1,5 m bred, typisk bredde er 

fra 0,4 til 0,6 m (figur 35). Bekken er 90 m fra Holmavatnet til sjøen. Samlet areal i bekken er ca. 45 

m². Substratet i bekken varierer mellom jord, sand og grus – og med enkelte småstein innimellom. Det 
er rester av skjellsand i nedre del av bekken. Det er noe begroing med vannplanter. Det er ingen 

vandringshinder for fisk på strekningen, og følgelig er det mulig for anadrom fisk å gå opp i bekken. 

Arealet er imidlertid så lite at samlet smoltproduksjon vil være mindre enn 20 smolt i året. Det ble 
registrert gytegroper i bekken mellom 20 og 10 m nedenfor Holmavatnet. Egg i gropene varierte i 

størrelse fra 4,5 til 5,5 mm. Det ble fanget 12 aure, èn stingsild og to ål i bekken (figur 36). Aurene 

var fra 5,4 cm til 16,1 cm. En aure på 13,3 cm var en kjønnsmoden hann.   

 
Innløpet til Holmavatnet ble synfart den 10. juni 2010. Innløpet er et myrsig øst for innsjøen der 

bunnsubstratet består av jord og mudder (figur 37). Bekken er uegnet som gytebekk for fisk.  
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A: 

 
 

 
        

Figur 35. A: Nedre del av bekken mellom Holma-
vatnet og sjøen. B: Øvre del av bekken mellom 

Holmavatnet og sjøen, med substrat som gir gyte-

muligheter (fotos: Ole Kristian Spikkeland).  

B: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Lengdefordeling av fisk fanget i utløps-

bekken fra Holmavatnet den 11. oktober 2010.  

 

A: 

 

B: 

 

Figur 37. A/B: Innløpet i myra øst for Holmavatnet. Substratet er dominert av jord, og vannet er nær 
stillestående (fotos: Ole Kristian Spikkeland). 

 
Det er ikke forhold som tilsier at tiltaksområdet har verdi for andre ferskvannsorganismer ut over det 

som er vanlig for tilsvarende bekker og innsjøer i regionen. Verdien for fisk og ferskvannsorganismer 

vurderes til liten (se også OED 2007). Samlet sett får akvatisk miljø liten verdi.  
 

 Temaet akvatisk miljø har liten verdi.  
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RØDLISTEARTER 
 

En oversikt over registrerte rødlistearter (jf. Kålås mfl. 2010) i tiltaksområdet på Nordre Bildøy og 

Råna er gitt i tabell 6. Ål (CR; kritisk truet) ble elfisket i utløpsbekken fra Holmavatnet 11. oktober 
2010. Rødlistete fuglearter registrert under feltarbeidet var: Makrellterne (VU; sårbar), strandsnipe 

(NT; nær truet), fiskemåke (NT), hønsehauk (NT) og stær (NT). Grunneier Odd Bildøy og 

Artsdatabankens Artskart (www.artskart.no) gir begge informasjoner om tyrkerdue (VU) og vipe (NT) 

i området. Sistnevnte refererer dessuten til høstobservasjoner av lomvi (CR) og alke (VU). I 
sjøområdene påtreffes av og til steinkobbe (VU). Skifervokssopp (NT) ble registrert i naturbeitemarka 

i Rotavika 10. oktober 2005 (Larsen & Fjeldstad 2005). Av karplanter vokser det flere unge ask (NT) 

på Bildøy.  
 

 Temaet rødlistearter har middels til stor verdi.   

 

 

Tabell 6. Registrerte rødlistearter (jf. Kålås mfl. 2010) innenfor tiltaksområdet på Nordre Bildøy og 
Råna i Fjell kommune.  

Organisme Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus Kilde 

Fisk Ål Anguilla anguilla CR (kritisk truet) Elfiske 2010 

Fugl Lomvi Uria aalge CR (kritisk truet) Artskart  
Pattedyr Steinkobbe Phoca vitulina VU (sårbar) Odd Bildøy 

Fugl Alke Alca torda VU (sårbar) Artskart  

Fugl Tyrkerdue Streptopelia decaocto VU (sårbar) Odd Bildøy, Artskart  
Fugl Makrellterne  Sterna hirundo  VU (sårbar) Feltarbeid 2010 

Fugl Hønsehauk  Accipiter gentilis NT (nær truet) Feltarbeid 2010 

Fugl  Strandsnipe  Actitis hypoleucos NT (nær truet) Feltarbeid 2010 
Fugl  Vipe  Vanellus vanellus NT (nær truet) Odd Bildøy, Artskart 

Fugl  Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Feltarbeid 2010 

Fugl  Stær Sturnus vulgaris NT (nær truet) Feltarbeid 2010 

Karplante Ask Fraxinus excelsior NT (nær truet) Feltarbeid 2010 
Sopp Skifervokssopp Hygrocybe lacmus NT (nær truet) Larsen & Fjeldstad 2005 
 

 

 
 

 

OPPSUMMERING  
 

En oppsummering av verdivurderingene for de ulike temaene er gitt i tabell 7.  
 

 

Tabell 7. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til kommunedelplan for Nordre Bildøy.  

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Terrestrisk miljø Èn naturtype med B-verdi, 10 med C-verdi og èn truet 

vegetasjonstype. Vanlig flora og middels rik fuglefauna. 
-----------------------  

          

Akvatisk miljø Holmavatnet har aure og stingsildbestander, auren gyter i utløpet. 

Kvernavatnet har stingsildbestand. Andre ferskvannsorganismer er 

trolig typiske for regionen. 

-----------------------  
    

Rødlistearter Til sammen 13 rødlistede arter er registrert i eller nær tiltaksområdet, 

hvorav to i kategori CR, fire i kategori VU og syv i kategori NT.  
----------------------- 

                         

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Phoca+vitulina/48059
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET  
 

 

MULIGE VIRKNINGER VED EN UTBYGGING 
 
For naturmiljøet vil virkningene av en utbygging i all hovedsak omhandle de aktuelle arealbeslagene, 

men forstyrrelser og støy knyttet til økt ferdsel både ved anleggsarbeid og etter utbygginga vil også 

kunne virke på dyrelivet i området.  
 

 

ANLEGGSFASE  

Anleggsfasen ved en mulig utbygging på Bildøy vil kunne ha følgende virkninger som det vil bli 
vurdert konsekvenser av for naturmiljøet: 

 Selve anleggsaktiviteten med økt ferdsel og tilhørende støy og forstyrrelser 

 Tilrenning til vassdrag og sjø fra anleggsaktiviteter  

 

Aktivitet, økt ferdsel og forstyrrelser 
Anleggsarbeid med store maskiner, sprengingsarbeid og økt menneskelig aktivitet og ferdsel, skaper 

mye støy og forstyrrelser som vil kunne virke negativt inn på fugle- og dyrelivet i området. Hekke-/ 

yngleplasser er mest utsatte, og yngleperioden vil være den mest kritiske perioden.  
 

Avrenning fra anleggsområdet 

Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk og bunndyr, og også føre til generell redusert 

biologisk produksjon i vassdrag. Det er de største og skarpeste steinpartiklene som medfører fare for 
skade på fisk. Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan også resultere i 

tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag. 

Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for 
dyr som lever i vannet. Andelen som foreligger som ammoniakk er avhengig av blant annet temperatur 

og pH, men vil sjelden være så høy at den kan medføre dødelighet for fisk.  

 

 

ETTER UTBYGGING 

Det vil være andre mulige miljøvirkninger når en slik utbygging er ferdig: 

 Selve de direkte arealbeslagene  

 Fragmentering av naturmiljø og leveområder for fugler og pattedyr  

 Økt ferdsel og tilhørende støy og forstyrrelser 

 Aktiviteter med risiko for forurensning til vassdrag og sjø 

 

Arealbeslag 

En utbygging som dette vil legge beslag på areal der de naturlige habitatene blir dramatisk forandret. 

For de fleste områdene og habitatene vil virkningene av de konkrete arealbeslagene - og medfølgende 
konsekvenser - imidlertid være avgrenset i forhold til forekomst av tilsvarende habitat og areal i de 

nærliggende områdene. Spesielle naturtyper med høy verdi har derimot ofte en mindre utstrekning, og 

inngrepene vil derfor ha større virkning for slike habitater. 

 

Fragmentering av leveområder 

Det er ikke bare de direkte arealbeslagene som kan være problematiske for fugle- og dyrelivet. 

Dersom inngrep gjør at de gjenværende naturlige leveområdene blir så små at de ikke lenger er egnet 
for å opprettholde levedyktige bestander, vil dette i seg selv også kunne ha negative virkninger. Dette 

kan omfatte rammene for de generelle livsvilkårene for en art/bestand, eller være avgrensende for en 

viktig fase i livet, som f.eks. størrelse på territorier for hekkende fugl. Videre kan fysiske naturinngrep 
som veier og boligområder kunne skape barrierer for dyrs ferdsel/ spredning mellom de gjenværende 
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leveområdene. Enkeltorganismers evne til spredning mellom ulike habitat kan være viktig for 

bestandens overlevingsevne lokalt.  

 

Økt ferdsel og forstyrrelser 

Utbygging av boligområder medfører økt ferdsel med forstyrrelser både innenfor og til/fra områdene. 

Dette vil kunne ha virkninger på dyrelivet i de tilstøtende områdene. Samtidig vil tilrettelegging av sti- 

og turveinett i de nærliggende naturområdene medføre økt ferdsel også utenfor selve boligområdene. 
På denne måten kan boligområder skape betydelige økologiske ringvirkninger.  

 

Risiko for forurensning 
Det er flere kilder for mulig forurensning fra boligområder. Avrenning fra veier som saltes, kan virke 

på lokale vassdrag, men generelt vil avrenning som inneholder veistøv fra veier i boligområder, ikke 

være giftige, siden dette ikke er særlig trafikkerte veier. Videre vil avløpsvannet fra boligområdene bli 
håndtert via et omfattende ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner, der driftsstans og nødoverløp 

kan gi utslipp.  

 

 

TERRESTRISK MILJØ 
 

Verdifulle naturtyper 

Det er registrert til sammen 12 verdifulle naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) i tiltaksområdet på 
Bildøy. Disse fordeler seg på 11 ulike lokaliteter, som vist i figur 10. Èn naturtype har B-verdi 

(viktig), mens 10 har C-verdi (lokalt viktig). Innenfor èn av naturtypene er den truete vegetasjonstypen 

rikt hasselkratt registrert. Samtlige identifiserte naturtyper befinner seg på Bildøy, ingen på Råna. 

Naturtypen med høyest verdi, naturbeitemarka i Rotavika, har en skjermet beliggenhet i forhold til de 
presenterte utbyggingsskissene på Nordre Bildøy og forventes derfor ikke å bli berørt av tiltaket. I 

dette området lengst sør i Holmavatnet ligger også naturtypen evjer, bukter og viker, som ikke vil bli 

berørt. De øvrige fem naturtypene nord for Rv 555 forventes alle å bli mer eller mindre nedbygde som 
følge av tiltaket. Dette gjelder; rik edellauvskog med vegetasjonstypen rikt hasselkratt like nord for 

riksveien, kystmyra som strekker seg østover fra Holmavatnet sentralt på Bildøytangen, evjer, bukter 

og viker i nordenden av Holmavatnet og to forekomster av gammel lauvskog, utforming gamle 
ospeholt, henholdsvis i Søra Apalvika nordvest på Bildøytangen og i skråningen øst for Holmavatnet. 

Det er mer uklart i hvilken grad de resterende fem lokalitetene - med til sammen seks naturtyper - på 

sørsiden av Rv 555 blir berørt gjennom en eventuell utbygging eller fortetting her. Dette gjelder to 

naturbeitemarker ved henholdsvis Straumsundet og Branndalsfjellet, èn hagemark, utforming 
bjørkehage, nordøst for Branndalsfjellet, èn kystlynghei på Branndalsfjellet og èn rik kulturlandskaps-

sjø i Kvernavatnet. Samtlige lokaliteter har lokal verdi og befinner seg til dels under store kraftlinjer i 

dag. Samlet sett vurderes virkningen for tema naturtyper som stor negativ. 
 

 

Karplanter, moser og lav 

Karplante-, mose- og lavfloraen består av vanlige og vidt utbredte arter som i hovedsak er knyttet til 
gammel, oseanisk lynghei under gjengroing. Store arealer er dessuten tilplantet med buskfuru, og 

stedvis sitkagran. Særlig på Råna dominerer buskfuruvegetasjon. Også strandbergene på Bildøy og 

Råna framstår som fattige. Det er ikke gjort spesielle artsfunn verken her eller i det øvrige 
tiltaksområdet. Nord for Rv 555 på Bildøytangen vil den planlagte utbyggingen medføre omfattende 

nedbygging av arealer med samme fattige vegetasjon som beskrevet ovenfor. Virkningen av tiltaket vil 

trolig være mindre sør for riksveien, fordi det først og fremst vi være aktuelt med fortetting i disse 
områdene. Siden arealene her i en viss grad omfatter boligområder og beitemark, vil karplantefloraen 

som berøres ved en utbygging ha en noe annen karakter. Innslaget av kulturmarksplanter er vesentlig 

større, men heller ikke i dette området vil spesielt verdifulle arter eller forekomster bli berørt. På Råna 

er karplante-, mose- og lavfloraen enda mer triviell og ensartet enn på Bildøy og Bildøytangen, særlig 
som følge av de omfattende buskfuruplantningene. Her vil også virkningen av planlagte tiltak være 

liten, fordi arealene er tenkt utnyttet til friluftsformål. Samlet sett vurderes virkningen for tema 

karplanter, moser og lav som stor negativ. 
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Fugl og pattedyr 

For virkningen på rødlistete fugl og pattedyr, se eget kapittel om rødlistearter. 

 
Fugle- og pattedyrfaunaen i tiltaksområdet kjennetegnes av et nokså alminnelig artsinventar og 

gjennomgående lave individkonsentrasjoner. Dette reflekterer på mange måter de fattige vegetasjons-

forholdene i området. De planlagte tiltakene, som i sum omfatter en meget stor andel av Bildøytangen, 

vil medføre et stort inngrep i leveområdene til mange fuglearter. For fugl vil en generell reduksjon i 
skogs- og utmarksareal føre til en nær tilsvarende reduksjon i antall reirplasser og revir. Noen arter vil 

til en viss grad kunne tilpasse seg nye boligområder, parklandskap ol. som blir etablert – og kan også 

tenkes å øke i antall sammenlignet med i dag, eventuelt komme til som helt nye arter. Dette gjelder for 
eksempel: Kjøttmeis, blåmeis, svarthvit fluesnapper, rødstrupe, linerle, gråtrost, svarttrost, grønnfink 

og skjære. Noen arter tiltrekkes av oppsatte fuglekasser og fuglebrett, eller av gressplener til å beite 

på. Samtidig gir hagebusker og hekker godt skjul. Fragmentering av opprinnelige leveområder i skog 
og utmark vil kunne ha en negativ virkning for arter som har behov for større, sammenhengende areal. 

Menneskelig ferdsel og forstyrrelser vil virke negativt inn på hjort, andre pattedyrarter og mange 

fuglearter. Enkelte våtmarksfuglearter som er knyttet til Holmavatnet, vil kunne bli særlig forstyrret, 

likeså større fuglearter som i dag lever i de tette, og til dels avskjermete, skogområdene som blant 
annet finnes på Råna. Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning på fugl og pattedyr. Selve 

anleggsfasen vurderes å ha stor negativ virkning på de samme artsgruppene.   

 
 

Tiltaket er vurdert å ha stor negativ virkning på verdifulle naturtyper, stor negativ virkning for 

karplanter, moser og lav og middels til stor negativ virkning for fugl og pattedyr. Samlet sett gir dette 
stor negativ virkning for terrestrisk miljø.  

 

 Tiltaket gir stor negativ virkning på terrestrisk miljø. 

 Liten til middels verdi og stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--).  
 

 

AKVATISK MILJØ  
 
Det er ikke registrert verdifulle ferskvannslokaliteter i influensområdet. Tiltaket har derfor ingen 

virkning på dette temaet. Holmavatnet har en bestand av aure som gyter i utløpet. I forbindelse med 

anleggsfasen kan det bli noe avrenning til Holmavatnet, dette vil gi redusert sikt i innsjøen og redusert 

biologisk produksjon i driftsfasen. Det er lite sannsynlig at effekten vil bli så stor at det vil være 
merkbart på fiskens tilvekst. Større partikler vil sedimentere i innsjøen, mens små partikler vil bli ført 

til utløpet og videre til sjøen, det er ikke forventet at det vil bli sedimentering av finmasser, som 

kommer i forbindelse med utbyggingen, i elven. Det er ikke ventet at utbyggingen vil få betydning for 
avrenningsmønsteret, og etter utbyggingen vil forholdene i Holmavatnet og utløpsbekken bli uendret.  

 

 Tiltaket gir ingen til liten negativ virkning på akvatisk miljø.  

 Liten verdi og ingen til liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-). 

 

 

RØDLISTEARTER 
 
De fleste registrerte rødlisteartene i tiltaksområdet tilhører de mildere rødlistekategoriene NT og VU. 

Den kritisk truete arten ål (CR) er registrert i utløpsbekken til Holmavatnet. Siden det ikke er ventet at 

en utbygging vil få betydning for avrenningsmønsteret, vurderes virkningen som liten for denne arten. 

Tyrkerdue (VU) er knyttet til etablert bebyggelse sørvest i tiltaksområdet og blir antakelig lite berørt 
dersom fortettingen i dette området skjer skånsomt. Fiskemåke (NT) er trolig den av rødlisteartene 

som vil bli mest negativt berørt av en utbygging på Bildøy. Arten hekker flere steder inne på øya sør 

for Rv 555 og bruker bl.a. Holmavatnet til opphold og i noen grad næringssøk. Fiskemåka regnes 
fortsatt som vanlig, men er nylig tatt inn i rødlista pga. negativ bestandsutvikling. Strandsnipa (NT) er 

i samme situasjon som fiskemåka. Den er knyttet til strandsonen både i Holmavatnet og langs den 
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øvrige kystsonen. Arten vil bli negativt berørt i Holmavatnet som følge av strandsonenedbygging og at 

ferdselen rundt resten av vannet trolig vil øke. Dersom naturbeitemarka i Rotavika holdes i hevd, vil 

skifervokssopp (NT) ikke bli berørt av planlagt utbygging. Situasjonen er mer usikker for vipe (NT), 
som er knyttet til vestre del av naturbeitemarka i Rotavika, og som også skal opptre ved Kvernavatnet 

iblant. Stær (NT) ventes ikke å bli berørt av tiltaket. Det finnes også en del kratt av ask (NT) på den 

delen av Bildøy som allerede er utbygd. Dette tyder på livskraftig forekomst. Hønsehauk (NT) er 

knyttet til skogområder med urørt preg og vil kunne bli negativt berørt av utbygging, hogst eller stor 
ferdsel. Tiltaket vil ikke få virkning på sjøtilknyttede og mer tilfeldig registrerte rødlistearter som 

lomvi (CR), alke (VU), makrellterne (VU) eller steinkobbe (VU). Generelt vurderes konsekvensene 

for rødlistearter å være noe større i selve anleggsfasen enn etter at utbyggingen er avsluttet. Dette 
henger sammen med økt støy og ferdsel og at betydelige arealer beslaglegges under anleggsarbeidet, 

bl.a. til riggområder. På sikt ventes store deler av det utbygde området å bli tilbakeført til 

vegetasjonsdekt mark. Usikkerheten når det gjelder konsekvenser for rødlistede arter knytter seg 
særlig til hvor omfattende framtidig ferdsel vil bli i områdene som støter til utbyggingsområdene.      

 

 Tiltaket gir middels til liten negativ virkning på rødlistearter. 

 Middels til stor verdi og middels til liten negativ virkning gir middels neg. konsekvens (--).  
 

 

 

OPPSUMMERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 

En sammenstilling av verdi, virkning og konsekvenser for ulike fagtema er gitt i tabell 8. 

 

Tabell 8. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging på Nordre Bildøy. 

Tema 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 
  Virkning 

Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. Konsekvens 

Terrestrisk miljø ----------------------- 

            

---------------------------------------------------------- 

        
Middels neg. (--) 

Akvatisk miljø ----------------------- 

     
---------------------------------------------------------- 

                                            Liten negativ (-) 

Rødlistearter ----------------------- 

                          
---------------------------------------------------------- 

                                Middels neg. (--) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
Avbøtende tiltak blir vanligvis gjennomført for å unngå eller redusere mulige negative konsekvenser, 

men tiltak kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Siden dette er en 

konsekvensutredning for en kommunedelplan, og ikke for en reguleringsplan med konkrete og 
kartfestete tiltak, er denne gjennomgangen gjort generell. Ved en videre utvikling av planene, må de 

avbøtende tiltakene spesifiseres nærmere. 

 

TILTAK I ANLEGGSPERIODEN 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene ved at det ikke 

slippes steinstøv eller sprengstoffrester til vassdrag i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 

bør etableres fangdammer eller siltgardiner som reduserer utslipp direkte til Holmavatnet. 
 

Alle terrenginngrep bør utføres og avsluttes på en skånsom måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir 

godt ivaretatt. Inngrepsområder bør revegeteres med masser og røtter fra stedet. Det er viktig å ta vare 
på store og gamle trær. For alle naturtyper på land er det spesielt viktig at det blir opprettholdt en 

”buffersone” med naturlig vegetasjon mellom tiltaksområdet og naturtypene.  

  

VEGETASJON 

Etablering av vegetasjon er et viktig avbøtende tiltak i forbindelse med ulike terrenginngrep, f.eks. 

massedeponi, langs veiskråninger og i riggområder mm. God vegetasjonsetablering bidrar til et 
landskapsmessig godt resultat. Revegetering bør normalt ta utgangspunkt i stedbunden vegetasjon. 

Gjenbruk av avdekningsmassene er som regel både den rimeligste og miljømessig mest gunstige 

måten å revegetere på. Dersom tilsåing er nødvendig (f.eks. for å framskynde revegeteringen og hindre 

erosjon i bratt terreng), bør frøblandinger fra stedegne arter benyttes.  
 

Det er viktig å ta vare på mest mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjonen i tiltaksområdet, 

dette fordi planteartene (inkludert moser og lav) i tillegg til fuktigheten også er tilpasset lysforholdene 
i området. Etablert vegetasjonsdekke binder også jorda, slik at risikoen for erosjon minsker. 

 

AVFALL OG FORURENSING 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Utbyggingen kan forårsake ulike typer forurensning, 

der faren for forurensning i hovedsak knyttet til; 1) fjellarbeid, 2) transport, oppbevaring og bruk av 

olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp fra brakkerigger. Søl eller større utslipp av olje 
og drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles 

opp dersom det oppstår lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes 

dersom uhellet er ute. 
 

 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKING 
 

Konsekvensutredningen i kommunedelplanen er utført på et overordnet nivå, siden planen ikke 
inneholder reguleringsdetaljer for hvert delområde. Når det i neste omgang blir lagt fram regulerings-

planer for de ulike områdene, må registreringene detaljeres for at planen skal kunne tilpasses de ulike 

miljøhensynene. 
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VEDLEGG: BESKRIVELSE AV NATURTYPER 
 

 
Lokalitetene er avmerket og nummerert på kart i figur 10.  

 
 

1. Bildøytangen midtre Kystmyr (A08) 

Utforming blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr  

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0285139 6697702 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 
10. og 22. juni 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy.   

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Myrområdet ligger like øst for Holmavatnet på Bildøytangen. 
Lokaliteten befinner seg i en forsenkning mellom markerte høydedrag i nord og sør, og et noe lavere 

parti i øst. Mesteparten av myra ligger omkring kote 5, med et svakt fall mot Holmavatnet i vest.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er klassifisert som utforming blanding av 
nedbørsmyr og jordvannsmyr. I Fremstad (1997) kan vegetasjonen klassifiseres som fattig tuemyr 

(K2) og fattig fastmattemyr (K3).   

 
Artsmangfold: Dominert av røsslyng, pors, torvmyrull og torvmosearter (Sphagnum spp.). I tillegg 

opptrer rome, poselyng, blokkebær, duskmyrull, slirestarr, heiblåfjær og kystmyrklegg. Nederst i 

bekkesiget mot Holmavatnet vokser kysttjønnaks og bukkeblad. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt, men preges av noe gjengroing i randsonen (einer, 

bjørk og rogn).  

 
Fremmede arter: Ingen.  

 

Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst arealinngrep som for eksempel veier 
eller annen nedbygging. Et avbøtende tiltak er å legge denne type inngrep utenfor naturtypen.     

 

Verdivurdering: Den avgrensete myra er relativ liten i utstrekning. I tillegg inneholder den få arter og 

ingen rødlistearter. På bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  
 

 

 

2. Rotavika Naturbeitemark (D04) 

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0284816 6697485 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Larsen & Fjeldstad (2005) 10. oktober 2005 og referert i DNs 

naturbase. Arbeidet inngikk i kartlegging av verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune.   

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er naturbeitemark (D04), med noe 

innslag av kystlynghei. Vegetasjonstypen er vanskelig å fastslå. Kystlyngheia kan ligne fattig lynghei, 

utforming tørrhei.   

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omkring Rotavika og sørenden av Holmavatnet. 

Grenser mot Rv 555 i sør.  
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Artsmangfold: Eneste registrerte naturengarter er finnskjegg og geitsvingel. Mye einer. Sparsom 

forekomst av beitemarkssopp. Mest interessant er forekomst av rødlistearten skifervokssopp (NT). 

Andre registrerte beitemarkssopp er: Kantarellvokssopp, seig vokssopp, honningvokssopp, sleip 
jordtunge og skjelljordtunge. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarka beites av sau i dag, tidligere også av hest. Lokaliteten 

er i godt hevd. Enkelte parti er svakt gjødslet. Lokalt litt utfylling av jord og stein.  
 

Fremmede arter: Ingen.  

 
Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket er tilfredsstillende. Det er viktig at det ikke gjødsles (mest aktuelt på 

arealene nærmest riksveien) og heller ikke tilleggsfôres. Truslene mot naturtypen er først og fremst 

gjengroing. Rydding av einer, som er ansett å ville være positivt for lokaliteten, har blitt utført i 2010.   
 

Verdivurdering: Den avgrensete naturbeitemarka har funn av èn rødlistet beitemarkssopp. I tillegg er 

stedskvaliteten særs god. På denne bakgrunn vurderes verdien som viktig (B-verdi).  

 
 

 

3. Straumsundet Naturbeitemark (D04) 

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0285591 6697415 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 
10. og 22. juni 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturbeitemarka ligger rett vest for Straumsundet mellom Bildøy og 
Litlesotra i Fjell kommune. Avgrenset naturtype er svakt østvendt og ligger i et høydeparti mellom ca. 

kote 10-15m og 35-40 m. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er naturbeitemark (D04). Utformingen er 
litt uklar i forhold til utformingene gitt i DN-håndbok 13, men karakteriseres av å være kalkfattig, tørr 

og lavlandsutforming.  

 
Artsmangfold: Typiske arter i naturbeitemarka er: Engsoleie, krypsoleie, ryllik, blåklokke, småsyre, 

engsyre, småsmelle, tveskjeggveronika, tiriltunge, kystmaure, myrtistel, jordrøyk, hanekam, 

svevearter, smyle og sølvbunke. I tillegg inngår einer. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarka beites av to hester. Beitetrykket er noe svakt, slik at 

gjengroing finner sted. Gjennom lokaliteten går to øst-vestgående høyspentlinjer.  

 
Fremmede arter: Lokaliteten har noe innslag av mispel-arter (Cotoneaster spp.).  

 

Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst gjengroing. Dagens beitetrykk med to 
hester synes å være for lavt. Et avbøtende tiltak er å rydde einer og hindre gjengroing.    

 

Verdivurdering: Den avgrensa naturbeitemarka inneholder få arter og ingen rødlistearter. Lokaliteten 

er dessuten skjemmet av to høyspentlinjer som krysser området. På bakgrunn av dette vurderes 
verdien som lokalt viktig (C-verdi).  
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4. Branndalsfjellet  Naturbeitemark (D04) 

Kystlynghei (D07) 

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:                       UTMWGS84: 32 V 0285274 6697256 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 2. oktober 2007 i forbindelse med en 
konsekvensutredning av fastlandssambandet RV 555 Sotra-Bergen (Overvoll mfl. 2008). 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sentralt på Bildøy, like vest for Branndalsfjellet og 
sør for Rv 555. Arealet splittes av veien som går inn til skolesenteret. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av naturtypene naturbeitemark (D04) 

i sør og vest, og av kystlynghei (D07) i nord og øst. Naturbeitemarka er representert med 
vegetasjonstypene fuktig fattigeng, oseanisk finnskjeggutforming i vestre del og ellers flekker med 

frisk fattigeng. Kystlyngheia er utformet som fuktig lynghei. 

 
Artsmangfold: Floraen er artsfattig og triviell, med tette matter av finnskjegg og engkvein i de mest 

beitete arealene. Andre karakterarter for frisk til fuktig fattigeng er: Geitskjegg, engfrytle, småsyre, 

tepperot og blåklokke. På rabber med tynt jordsmonn inngår hårsveve og kystbergknapp. Ellers finnes 

mye einer. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarka beites av sau, mens kystlyngheia i nord og øst er 

ubeitet. 
 

Fremmede arter: Ingen.  

 
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at beitetrykket holdes oppe i lyngheiområdene i øst. Lokaliteten må 

ikke gjødsles. 

 

Verdivurdering: En liten lokalitet som ligger innepresset mellom veier og boliger. Dessuten passerer 
to kraftlinjer gjennom lokaliteten. Ingen rødlistearter er registrert. På bakgrunn av dette vurderes 

verdien som lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

 

5. Branndalsfjellet nordøst Hagemark (D05) 

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0285511 6697389 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 
10. juni og 24. november 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagemarka ligger like vest for Straumsundet mellom Bildøy og 

Litlesotra i Fjell kommune. Avgrenset naturtype ligger cirka mellom høydekotene 25 til 35 m. 
Bestandet vokser i en svak nordvestvendt skråning og er godt arrondert mot åpen naturbeitemark i sør 

og øst, og mot tilgrensete utmarksområder i nord og vest. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er hagemark (D05), utforming 

bjørkehage.  

 

Artsmangfold: Tresjiktet består av bjørk. I busksjiktet inngår spredte einer og en og annen rogn. 
Epifyttfloraen på bjørk omfatter bl.a.: Bleiktjafs (Evernia prunastri), piggstry (Usnea subfloridana), 

barkragg (Ramalina farinacea), elghornslav (Pseudevernia furfuracea), vanlig kvistlav (Hypogymnia 

physodes), kulekvistlav (H. tubulosa), grå fargelav (Parmelia saxatilis), papirlav (Platismatia glauca), 
brun korallav (Sphaerophorus globosus), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), fingerbeger (C. 
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digitata), fnaslav (C. squamose), stubbesyl (C. coniocraea), grynkorkje (Ochrolechia androgyna), 

matteflette (Hypnum cupressiforme), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), ribbesigd (Dicranum 

scoparium) og krusgullhette (Ulota crispa). I tillegg finnes knivkjuke (Piptoporus betulinus). På 
bakken inngår bl.a. tujamose (Thuidium tamariscinum) og kystkransmose. Bunnsjiktet har en del 

smyle, sølvbunke og blåbær. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarka er intakt, men bærer preg av gjengroing. Trærne har til 
dels høy alder. 

 

Fremmede arter: Naturtypen har innslag av mispelarter (Cotoneaster spp.) i grenseområdet mot 
naturbeitemarka i sør. 

 

Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst gjengroing.  
 

Verdivurdering: Den avgrenset hagemarka er liten i utstrekning. I tillegg inneholder den få arter og 

ingen rødlistearter. På bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

 

6. Kvernavatnet Rik kulturlandskapssjø (E08)  

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0284961 6697276   

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 
22. juni 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy.   

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Rv 555 og er avgrenset mot riksveien i 
nord, gammel utfylling i vest og et høydeparti i øst. Naturbeitemark ned sauebeite i sør-sørøst.    

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er rik kulturlandskapssjø (E08), og 

vegetasjonen omfatter sneller, starrarter og flytebladvegetasjon. Meget stor elvesnelleforekomst i sør. 
 

Artsmangfold: Lokaliteten er dominert av typisk våtmarksvegetasjon med flaskestarr, sennegras, 

trådstarr, gråstarr, slåttestarr, torvmyrull, duskmyrull, elvesnelle, bukkeblad, myrhatt, soleiehov, 
kysttjønnaks, hvit nøkkerose, tusenblad og andemat. Til dels tydelig vegetasjonssonering. I tilliggende 

bekkeløp og fuktige dråg vokser grøftesoleie. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er omsluttet av fyllinger på to sider og er en del forurenset, 
særlig i sørvestre del. Lokaliteten preges av gjengroing.  

 

Fremmede arter: Naturtypen har innslag av platanlønn, parkslirekne og mispel-art (Cotoneaster sp.). 
  

Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst arealinngrep og forurensning fra 

fyllinger og eventuelt riksveien. 
 

Verdivurdering: Den avgrensete lokaliteten har en inneklemt beliggenhet og er omsluttet av fyllinger 

i nord og vest. I tillegg inneholder den relativt få arter, hvorav tre er svartelistet og ingen rødlistet. På 

bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi). 
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7. Holmavatnet sør Evjer, bukter og viker (E12) 

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:          UTMWGS84: 32 V 0284918 6697477 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 

10. juni 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy. 
   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i sørenden av Holmavatnet, kote 4,5 m. Lokaliteten grenser 

mot naturbeitemark i sør og vest. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er evjer, bukter og viker (E12), og 

vegetasjonen omfatter sneller, starrarter og flytebladvegetasjon. 

 
Artsmangfold: Lokaliteten er dominert av flaskestarr, hvit nøkkerose, kysttjønnaks, elvesnelle og 

bukkeblad.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt.  

 

Fremmede arter: Ingen.  

 
Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst arealinngrep eller forurensning.  

 

Verdivurdering: Den avgrensete lokaliteten er relativ liten i utstrekning. I tillegg inneholder den få 
arter og ingen rødlistearter. På bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 
 

8. Holmavatnet nord Evjer, bukter og viker (E12) 

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0285023 6697795   
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 

10. juni 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i nordenden av Holmavatnet, kote 4,5 m. I vestre del av 

lokaliteten renner utløpsbekken fra Holmavatnet ned mot sjøen. Lokaliteten grenser mot et lite 

myrparti i nord. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er evjer, bukter og viker (E12), og 

vegetasjonen omfatter sneller, starrarter og flytebladvegetasjon i vann og noe myrvegetasjon på land. 
 

Artsmangfold: Lokaliteten er dominert av flaskestarr, hvit nøkkerose, kysttjønnaks, elvesnelle og 

bukkeblad. I bekkeløpet i vest vokser grøftesoleie, og i tilstøtende myrområde finnes bl.a. pors, einer, 

røsslyng, poselyng, tranebær, rome, torvmyrull, blåknapp og torvmose. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt.  

 
Fremmede arter: Ingen.  

 

Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst arealinngrep eller forurensning.  

 
Verdivurdering: Den avgrensete lokaliteten er relativ liten i utstrekning. I tillegg inneholder den få 

arter og ingen rødlistearter. På bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  
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9. Bildøy Rik edellauvskog (F01) 

Utforming: Rikt hasselkratt 

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0285270 6697456 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen 6. april 2008 i forbindelse med en 

konsekvensutredning av fastlandssambandet RV 555 Sotra-Bergen (Overvoll mfl. 2008). Supplerende 
undersøkelser, og grensejusteringer, foretatt av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av feltarbeid den 

24. november 2010 i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like nord for Rv 555 sentralt på Bildøy og er 

skarpt avgrenset mellom kolle i øst og et granplantefelt og parkeringsplass i vest. Naturtypen består av 

en del stein og er vestvendt. Lokaliteten har en bratt skråning/bergvegg i bakkant. Den er derfor også 

viktig for kryptogamfloraen på tilgrensende bergvegg. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er rik edellauvskog (F01), utforming rikt 

hasselkratt. 
 

Artsmangfold: I tillegg til hassel finnes selje og rødhyll. Av andre arter kan nevnes: Vivendel, 

kristtorn, bjønnkam, blåbær, gaukesyre, tujamose (Thuidium tamariscinum), kystkransmose 

(Rhytidiadelphus loreus) og musehalemose (Isothecium myosuroides). På hassel er det få epifytter: 
Vanlig skriftlav (Graphis scripta), brun barklav (Melanelia subaurifera), Arthonia spp., gulband 

(Metzgeria furcata), krinsflatemose (Radula complanata), musehalemose (Isothecium myosuroides), 

matteflette (Hypnum cupressiforme), krusgullhette (Ulota crispa), tujamose og kystkransmose (jf. bl.a. 
Overvoll mfl. 2008). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt.  
 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter.  

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.     
 

Verdivurdering: Vegetasjonstypen har truethetskategori sterkt truet (EN) i Norge (Fremstad og Moen 

2001). Typen er truet fordi den ofte ligger utsatt til for inngrep. I tillegg er lokaliteten interessant fordi 
hasselskogen avgrenses av en vestvendt bergvegg som har mye skorpelav. På motsatt side avgrenses 

hasselskogen av et stort granplantefelt. Lokaliteten blir vurdert som lokalt viktig (C-verdi), siden det 

ikke er gjort spesielle artsfunn. 

 

 

10. Holmavatnet øst Gammel lauvskog (F07) 

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0285021 6697558 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 

10. juni og 24. november 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy.  
  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ospeholtet ligger vest- til nordvestvendt under en bratt fjellskrent, fra 

strandsonen i Holmavatnet, kote 5, og opp til ca. kote 25. Lokaliteten er relativt tørr. Det ligger litt 
blokker nederst mot vannet. Naturtypen domineres av gammel osp i sør og sentralt i området, og av 

gradvis yngre osp mot nord. Det er iblandet en del gammel bjørk og hasselkratt. På oppsiden av 

ospebestandet overtar gammel bjørk, mot nordøst ung bjørk tilhørende. Inn mot bergveggen er det 

utviklet hasselkratt. Mot sør grenser bestandet mot bergvegg som går ned mot Holmavatnet. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er gammel lauvskog (F07), utforming 

gamle ospeholt. Det finnes likevel en god del bjørk og hasselkratt. Noe gadd og læger av osp og bjørk. 
I felt- og busksjiktet inngår en del blåbær og einer. 
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Artsmangfold: Epifyttfloraen på osp omfatter bl.a. kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), kystpute 

(Cladonia subcervicornis), grå fargelav (Parmelia saxatilis), brun barklav (Melanelia subaurifera), 
messinglav (Xanthoria parietina), matteflette (Hypnum cupressiforme) og gulband (Metzgeria 

furcata). I tillegg finnes flere eksemplarer av ospeildkjuke (Phellinus tremulae) på gadd og læger. På 

bjørk vokser: Bleiktjafs (Evernia prunastri), piggstry (Usnea subfloridana), elghornslav 

(Pseudevernia furfuracea), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), kulekvistlav (H. tubulosa), grå 
fargelav (Parmelia saxatilis), bristlav (P. sulcata) og papirlav (Platismatia glauca). Her finnes også 

knivkjuke (Piptoporus betulinus). På bakken inngår bl.a. tujamose (Thuidium tamariscinum), 

kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og stor bjørnemose 
(Polytrichum commune). Av karplanter finnes: Blåbær, sisselrot, bjønnkam, skogburkne, vivendel og 

hårfrytle. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt. Ligger vanskelig tilgjengelig. 

 

Fremmede arter: Ingen.  

 
Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst arealinngrep. Et avbøtende tiltak er 

eventuelt å legge inngrep utenfor naturtypen.     

 
Verdivurdering: Den avgrensa lauvskogen inneholder få arter og ingen rødlistearter. På bakgrunn av 

dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

 

11. Bildøytangen nordvest Gammel lauvskog (F07) 

 
Geografisk avgrensning, sentralpunkt:        UTMWGS84: 32 V 0284689 6698122 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Ole Kristian Spikkeland på grunnlag av eget feltarbeid den 

10. juni 2010. Arbeidet er utført i forbindelse med kommunedelplan Nordre Bildøy.  
  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ospeholtet ligger sør- og vesteksponert ut mot strandberget, og 

omkring en liten vik med løsmassestrand, Søra Apalvika, nordvest på Bildøytangen. Bestandet 
strekker seg fra nær sjønivå og oppover til om lag kote 15 m. Naturtypen domineres av ung og 

middelaldret osp, men har også innslag av bjørk og rogn, og en og annen einer. Bestandet grenser mot 

buskfuruskog i sør, fattige strandberg og strandvegetasjon i vest, og ellers mot kystlynghei under 

gjengroing og mindre bjørkeholt i nord og øst.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er gammel lauvskog (F07), utforming 

gamle ospeholt. Vegetasjonstypen er i hovedsak blåbærskog (A4).  
 

Artsmangfold: Epifyttfloraen på ospene er fattig. Feltsjiktet domineres av blåbær, med en del innslag 

av røsslyng og marimjelleart (Melampyrum sp.). Ellers vivendel. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt, men grenser mot buskfurubestand i sør som er 

under ekspansjon.  

 
Fremmede arter: Buskfuru. 

 

Skjøtsel og hensyn: Truslene mot naturtypen er først og fremst arealinngrep. Et avbøtende tiltak er 
eventuelt å legge inngrep utenfor naturtypen.     

 

Verdivurdering: Den avgrensa lauvskogen består av mye ungskog. I tillegg inneholder den få arter 
og ingen rødlistearter. På bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  


