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FORORD 
 
 
Norconsult AS har fått i oppdrag å gjennomføre detaljplanlegging av ny E39 mellom Svegatjørn i Os 
og Rådalen i Bergen. Vegvesenet skal lage en YtreMiljø-plan som omfatter tiltak både i anleggsfasen 
og seinere ved driften av veianlegget, i henhold til deres håndbok 151. Rådgivende Biologer AS bistår 
Norconsult AS ved gjennomføring av en risikovurdering av miljøpåvirkningene for naturmiljø og 
biologisk mangfold, med spesifisering av aktuelle miljømål og beskrivelse av nødvendige avbøtende 
tiltak. Det er også gjennomført tilleggsregistreringer der dette har vært nødvendig.  
 
Denne rapporten beskriver resultatene fra disse registreringene, samt beskriver miljømål og avbøtende 
tiltak for de aktuelle fagområder knyttet til den forestående vegbygging og siden også drift av 
veianlegget.  
 
Vannprøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avd. 
Bergen og bunndyr er sortert og artsbestemt ved LFI Universitetet i Oslo.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Magnus Johan Steinsvåg hos Fylkesmannen i Hordaland, 
miljøvernavdelingen, og Niklas Egriell og Jannicke Garman hos Norconsult AS for et flott samarbeid 
underveis og Norconsult AS for oppdraget. 
 

Bergen, 17. januar 2011. 
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SAMMENDRAG 
 
JOHNSEN, G. H., T. BJELLAND, L. EILERTSEN, P. G. IHLEN & O. K. SPIKKELAND 2010. 

Registrering av naturmiljø og avbøtende tiltak for ny E39 Svegatjørn – Rådal 
Rådgivende Biologer AS rapport 1406, 33 sider, ISBN 978-82-7658-829-3. 

 
I forbindelse med detaljplanlegging av ny E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådalen i Bergen, har 
Rådgivende Biologer AS bistått med gjennomføring av en risikovurdering av miljøpåvirkningene for 
naturmiljø og biologisk mangfold, samt spesifisert aktuelle miljømål og beskrevet nødvendige 
avbøtende tiltak. Det er også gjennomført tilleggsregistreringer der dette har vært nødvendig.  
 

TILTAKET 
 
Statens Vegvesen skal bygge ny E39 mellom Svegatjørn i Os kommune og Rådalen i Bergen 
kommune. Det valgte alternativ er en firefelts vei basert på to parallelle tunneler, hver med to 
kjørefelt. På strekningen kommer det også tre nye veikryss. Eksisterende veikryss ved Svegatjørn skal 
bygges om, mens det kommer ett nytt veikryss i Endelausmarka og i Rådalen.  
 
 
BESKRIVELSE AV NATURMILJØ  
 
VANNKVALITET 
Det er samlet inn vannprøver på 7 målepunkt nedstrøms de planlagte anleggsområdene sommeren 
2010. Innsjøene i Endelausmarka er ikke påvirket av tilførsler i dag, mens Råtjørn i Rådalen er 
næringsrikt, med forhøyet innhold av kobber og sink, og moderate mengder med oljehydrokarboner. 
Prøven tatt i utløpsrennen fra Svegatjørn mot innløp Ulvenvatnet er ikke representativ for 
vannkvaliteten i innsjøen, og prøvepunktet foreslås utelatt.  
 
FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
Elver og bekker nedstrøms tiltaksområdet er synfart og vurdert med hensyn på fisk. Bekken i 
Endelausdalen har ikke fisk i tiltaksområdet, men har oppgang av fisk fra Vindalsvatnet de nederste 
280 m. De to innløpselvene til Nordåsvatnet, Steinsvikelven og Apeltunelven, er viktige for sjøaure. 
De ligger riktignok ikke i selve tiltaksområdet. Det er også samlet inn bunndyrprøver i Fanaelven ved 
innløp Klokkarvatnet og i Sjøbøelven nedstrøms tiltaksområdet.  
 
ØYENSTIKKERE 
Til sammen 17 av landets 48 registrerte arter av øyenstikkere er funnet i Endelausmarka, og de 
desidert største og mest artsrike forekomstene ble funnet ved utløpet av og rundt Ospelitjørn. Videre 
var det mye aktivitet ved utløpet av Langtjørn og myrstrekket vestover mot samløp med Sjøbøelven og 
rundt Hestatjørna. Langs Sjøbøelven var det generelt mindre aktivitet, selv om dette fra tidligere er 
kjent å være rike områder. Forekomsten av blåvingevannymfe (Calopteryx virgo) er blant de største 
kjente på Vestlandet. Bare arten stor torvlibelle (Leucorrhinia pectoralis) er på rødlisten og regnes 
som ”nær truet” (kategori NT).  
 
FLORA OG VEGETASJON 
Myrene rundt Ospelitjørn er i Naturbase framhevet som svært viktige, med naturtypen ”rikmyr”. 
Vegetasjonen på tre områder ble undersøkt med ruteanalyse, og var relativ lik på alle tre lokalitetene. 
Myrene representerer en overgang mellom fattig fastmattemyr (K2) og middelsrik fastmattemyr (M2). 
Artene som ble registrert er alle vanlige og ingen regnes som rødlistet. På de fire påkoblingsstedene 
der den planlagte veien starter, ble det registrert totalt fire karplanter fra svartlisten: Platanlønn, 
parkslirekne, hagelupin og rødhyll. De tre første har kategori ”høy risiko” for negativ effekt på 
stedegent biologisk mangfold, med potensial for spredning. 
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FUGL 
Til sammen 30 fuglearter ble registrert i området, der spurvefugler som forventet var klart 
dominerende gruppe. Forholdsvis få arter var knyttet til de store, homogene skog- og myrområdene 
sentralt i Endelausmarka, og samtlige registrerte arter må regnes som relativt vanlige i regionen. 
Vandrefalk ble observert, men Endelausmarka er neppe annet enn jaktområde for denne arten. Det ble 
kun registrert enkelte spettehull i råtne trær, og ut fra størrelsen dreier dette seg om henholdsvis 
grønnspett og flaggspett/hvitryggspett (relativt lite hull). Ingen av artene regnes som rødlistet i Norge. 
 
VILT 
Tettheten av hjort i Endelausmarka er meget stor, og det er mange trekkveier i dette området. 
Trekkene innover i marka går hovedsakelig mellom Langatjørn og Kvernatjørn til ”svingen” på elven i 
Endelausdalen og så videre nordover opp dalen. Det er også et viktig trekk fra steinbruddet nede ved 
Sjøbøelva og nordøstover gjennom Endelausmarka opp langs Lauvåsen mot planlagt tunnelinnslag 
oppe i Endelausdalen. Her oppe er det mange plasser bukkene ligger om dagen, og krysser på tvers av 
dalen begge veier. Jakten i nordvestre deler av Os er organisert i stor-valdet, ”Os Vest Hjortevald”. I 
Endelausmarka ble det skutt 6 dyr i 2009, og i 2010 er det 7 dyr på kvoten.  
 
 
AVBØTENDE TILTAK 
 
Ved gjennomføring av planlagte tiltak, veibygging og utfylling av industriareal i Endelausmarka, er 
det flere virkninger som må søkes avdempet. I anleggsfasen gjelder det i hovedsak å unngå tilrenning 
til vassdrag av steinstøv og giftige stoff, samtidig som en må søke å forstyrre verdifulle forekomster av 
vilt og fugl minst mulig. Her er imidlertid ikke registrert viktige forekomster, slik at det ikke behøves 
spesielle begrensninger i anleggsarbeidet utover alminnelige hensyn. 
 
Ved etablering av selve tiltaket, vil det være viktig med tilrettelegging for å unngå de direkte 
arealkonfliktene mellom svært viktige myrområder ved Ospelitjørn og habitat for øyenstikkere ved 
Ospelitjørn og Langatjørn og dens utløpselv. Grunnvannstanden må søkes opprettholdt i myrene ved 
Ospelitjørn. Videre vil det kunne bli store konflikter mellom veitrafikk og hjorteviltets ferdsel i 
området, og viltgjerder må etableres langs mye av strekningen i Endelausdalen. 
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TILTAKSBESKRIVELSE  
 
Statens Vegvesen skal bygge ny E39 mellom Svegatjørn i Os kommune og Rådalen i Bergen 
kommune. Det valgte alternativ er en firefelts vei basert på to parallelle tunneler med hver med to 
kjørefelt, som skal gå fra veikrysset ved Svegatjørn i Os til veikrysset i Rådal i Bergen. På strekningen 
kommer det tre nye kryss. Eksisterende veikryss ved Svegatjørn skal bygges om, mens det kommer ett 
nytt veikryss i Endelausmarka og ett i Rådalen. Fra Rådalen går den nye veien inn i ny tunnel under 
Sørås og mot sør kommer den ut på Fritz C. Riebers vei mot Bergen sentrum. Mot nord kommer den 
ut på Flyplassveien (figur 1).  
 

 
 

Figur 1. Oversiktskart for ny E39 Svegatjørn – Rådal, med lang tunnel fra Endelausmarka til Rådal. 
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Fra krysset i Endelausmarka skal det bygges ny fylkesvei vestover til Åsenveien. Steinmassene fra de 
lange tunnelene skal delvis deponeres i Endelausmarka, i forbindelse med Os kommunes planer for 
industriområde langs den nye fylkesveien (figur 2). 
 

 
 

Figur 2. Planlagte fylkesvei og områder for utfylling av sprengsteinmasser fra tunnelene i 
forbindelse med Os kommunes planer for industriområde i Endelausmarka. 
 
Det er allerede utført konsekvensutredninger for de foreliggende planene, mens denne rapporten 
beskriver naturmiljøet ved de strekninger av veien som ligger i dagen, med vurdering av virkning på 
naturmiljø og med skisser til avbøtende tiltak. De utførte undersøkelser skal også danne grunnlag for 
overvåking av naturmiljø under utbyggingen av veien, samt eventuell videre overvåking etter 
ferdigstillelse av prosjektet. Det er også skissert opplegg for slik overvåking. Det gjelder naturmiljø og 
biologisk mangfold med hensyn på: 
 

• Vannkvalitet  
• Fisk og ferskvannsbiologi 
• Øyenstikkere 
• Flora og vegetasjon i Endelausmarka  
• Forekomst av fremmede plantearter  
• Fugleliv 
• Vilt 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
 
VANNKVALITET  
 
Det er samlet inn vannprøver fra 7 målepunkter i vassdrag nedstrøms planlagt anleggsområde (tabell 
1, figur 3) den 15.juli og 6. september (Råtjørn) 2010. Alle prøvene er tatt i utløpselv fra innsjøene. 
Vannprøven i ”utløp Svegatjørn” er tatt i røret som munner ut nedenfor veien ved utløpselvens innløp 
mot Ulvenvatnet, siden utløpet var tørt i sommerperioden. Resultatene skal tjene som utgangspunkt for 
videre overvåking. Det er ikke analysert på suspendert stoff eller miljøgifter ved disse målepunktene, 
da dette ikke ventes i de uberørte områdene. Prøvene er analysert for ledningsevne, pH, tot-N, tot-P, 
NH4, tungmetaller, totalt organisk karbon (TOC), sulfat, klorid, jern, sulfat og aluminium. Prøvene er 
tatt ved lave vannføringer. Vannprøvene er analysert på ufiltrerte prøver.  
 
Tabell 1. Prøvetakingssteder for vannprøver nedstrøms planlagt anleggsområder for ny E39l. 

Prøvested UTM Koordinat Høyde 
1 = Utløp fra Svegatjønn 32 V 302976 - 6678485 45 moh 
2 = Utløp Ospelitjønn 32 V 301363 - 6680724 60 moh 
3 = Sjøbøelven ved steinbrudd 32 V 301130 - 6681338 54 moh 
4 = Utløp Kvernatjønn 32 V 302180 - 6680788 53 moh 
5 = Utløp Vindalsvatnet 32 V 303528 - 6682551 39 moh 
6 = Utløp Klokkarvatnet 32 V 298755 - 6686450 53 moh 
7 = Utløp Råtjørn *) 32 V 296974 - 6689823 31 moh 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Lokaliteter for 
vannprøvetakning. Koordinatene er 
gitt i tabell 1.    
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
 
Det er utført synfaring av alle aktuelle elvestrekninger med fisk, for å vurdere oppvandringsmuligheter 
og oppvandringshindre. Det er ikke utført innsamling av fisk eller gjort nærmere undersøkelser av 
bestander i vassdragene i denne omgang. Innløpselvene til Vindalsvatnet vestlige ende ble synfart, for 
å fastlegge om og hvor langt opp fisk kan gå. Det gjelder både elven fra Endelausdalen og fra 
Kvernatjørnet. Videre er både Apeltunelven og Steinsvikelvens øvre deler synfart. 
 
Som del av disse forundersøkelsene var det ikke nødvendig med nye undersøkelser av fisk ved 
elektrofiske i noen av resipientene. De viktigste fiskeførende vassdragene er Apeltunvassdraget og 
Steinsviksvassdraget, som begge renner til Nordåsvatnet. Det ventes heller ikke særlige utslipp av 
forurenset vann til disse i forbindelse med forestående anleggsarbeid. Steinsviksvassdraget og 
Apeltunvassdraget inngår i Vannområde Nordåsvatnet, og er delvis omtalt gjennom arbeid med EUs 
Vannrammedirektiv (Anon 2009)har også Universitetet i Bergen etablert lokaliteter for overvåking. 
Disse resultatene bør det være mulig å få tilgang til. 
 
Bunndyr 

 
Det ble samlet inn bunndyr 20. oktober 2010 i Fanaelven og Sjøbøelven med ”sparkemetoden” (Norsk 
Standard 4719). Lokalitetene for uttak av bunndyrprøver er vist i figur 4 og koordinatene i tabell 2. 
ASPT-indeks er beregnet og resultatene klassifiseres. Sammensetningen av bunndyrsfauna sier mye 
om tilstanden i vannmiljøet da mange arter er sårbare for miljøpåvirkning. Fanaelven og Sjøbøelven er 
valgt fordi det er disse resipientene som har rennende vann og vil på en effektiv måte kun vise effekter 
på vannmiljø fra anleggsarbeidet. Basert på innsamlet materiale er ASPT-indeks (Average Score per 
Taxon) bli beregnet, og elvene klassifisert så langt innsamlet material oppfyller klassifiserings-
kriteriene.  
  

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
> 6,8 6,8 - 6,0 6,0 - 5,2 5,2 - 4,4 < 4,4 

 
Tabell 2. Koordinater for uttak av bunndyrprøver i Sjøbøelven og Fanaelven 

Prøvested UTM Koordinat Høyde 
1 = Sjøbøelven 32 V 301130 - 6681338 54 moh 
2 = Fanaelven innløp Klokkarvatn 32 V 299138 - 6686852 54 moh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Lokaliteter for uttak av bunndyrprøver: 
Sjøbøelva (øverst) og Fanaelven (nederst). 
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ØYENSTIKKERE 
 
Rådgivende Biologer AS synfarte øyenstikkeforekomstene i Endelausmarka 14.juli 2010 (figur 5) og 
6.september 2010. Det var fint vær begge dagene og ideelle forhold for å observere øyenstikkere. Det 
ble foretatt kvalitativ vurdering av forekomster, men ikke kvantitative takseringer (som for eksempel 
linjetaksering), fordi dette ikke ble vurdert som hensiktsmessig. Flygeaktivitet er svært avhengig av 
været, og de ulike artene har dessuten svært ulike territorium de patruljerer.  
 

  
 

Figur 5. Sporlogg Geir Helge Johnsen 7. juli 2010 (til venstre) og 6. september 2010 (til høyre) 
 
 
FLORA OG VEGETASJON I ENDELAUSMARKA  
 
I forbindelse med at det er av interesse å følge virkningene av tiltaket på flora og vegetasjon, ble det 
utført ruteanalyser av myrvegetasjon i fra tre lokaliteter i Endelausmarka (figur 6, tabell 3). De ligger 
sør for og nedstrøms planlagt fylkesvei og planlagte industriområder, der sprengsteinmasser fra 
tunneldrift skal plasseres. Hensikten med de botaniske undersøkelsene er videre å benytte disse 
resultatene som grunnlag for videre overvåking av forholdene, både ved gjennomføring av 
anleggsarbeidet og eventuelt ved oppfølging av driftsfasen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Sporlogg Torbjørg 
Bjelland 6. september 2010. 
De markerte posisjonene 
visert beliggenheten til 
ruteanalysene fra myr.   
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Tabell 3. Kartkoordinater for de tre undersøkte myrlokalitetene i Endelausmarka (figur 6). 

Lokalitet UTM Koordinat Høyde 
1 = Myr ovenfor Ospelitjørn 32 V  301430 - 6680839 65 moh 
2 = Myr øst for Ospelitjørn 32 V  301479 - 6680780 66 moh 
3 = Myr nedenfor Langatjørn 32 V  301455 - 6680510 64 moh 

 
 
På hver lokalitet ble det gjort totalt 5 ruteanalyser, á 1 × 1 m (figur 7). Først ble en sentral rute 
(Central) markert med en pinne med skilt og henvisning til Rådgivende Biologer AS. Det sørvestre 
hjørnet av ruten er plassert slik at den peker i retning nord. De andre rutene ble plassert ut fra denne 
sentrale ruten; en nord (N), en sør (S), en vest (V) og en øst (Ø). Alle rutene har det sørvestre hjørnet 
pekende i retning nord og markert med et vegpunkt loggført på GPS. Det er 3 m mellom det sørvestre 
hjørnet til den sentrale ruten og hjørnene på de andre rutene. Ruteanalysene er avmerket som punkter i 
sporloggen i figur 6.  
 
 
Det ble registrert tre-, busk-, felt- og 
bunnsjikt i hver rute. Mengden av hver art 
ble vurdert ut fra Braun-Blanquet skalaen 
med følgende kategorier (Podani 2006): 
 

r: << 1 % dekning (ett individ)  
+: < 1 %  
1: 1-5 %  
2: 6-25 %  
3: 26-50 %  
4: 51 -75 %  
5: 76-100 %  

 

 

 
Figur 7. Skjematisk oversikt over 
ruteanalysene på hver lokalitet. 5 ruter á 
1 × 1 m. Det sørvestlige punktet i hver 
rute er markert med en svart prikk. C= 
sentral rute, N= nordlig rute, S= sørlig 
rute, V= vestlig rute, Ø= østlig rute. 
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V C Ø

3 m

3 m
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3 m
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Figur 8. 
Registrering på 
lokalitet 3 
nedstrøms 
Langatjørn 6. 
september 2010. 
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FOREKOMST AV FREMMEDE PLANTEARTER  
 
Det er utført en enkel kartlegging av svartlistede planter (Gederaas mfl. 2007) og forekomst av 
hageplanter ved endepunktene for planlagt ny E39 mellom Rådal og Os (figur 9). Det gjelder området 
ved Svegatjørn (lokalitet 1), området ved utløpet av Skeievatn langs Flyplassveien (lokalitet 2), 
området langs Fanaveien sør for Råtjørn (lokalitet 3) og området langs Fritz Riebers vei nord for 
motorveikrysset i Rådalen (lok 4).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sporlogg Linn Eilertsen den 
24. september 2010.  

 
 
FUGLELIV 
 
Det ble utført fugletakseringer i planområdet 27. og 29. juni, henholdsvis i tidsrommet kl. 0625-1540 
og kl. 0535-1100. Formålet var å kartlegge områdets hekkefuglfauna. Takseringene omfattet aktuelle 
inngrepsområder i Endelausmarka samt et representativt utvalg av naturtyper i tilstøtende terreng. 
Sporlogger framgår av figur 10. På grunn av områdets størrelse, og tiden som var til rådighet, ble det 
valgt å utføre en form for linjetaksering der samtlige registrerte fuglearter ble notert og kartfestet på 
økonomisk kartgrunnlag. I overveiende grad ble syngende spurvefugler registrert med tanke på 
revirkartlegging. Også lokkende og varslende fugler ble nedtegnet, likeså reine artsobservasjoner og 
funn av spor/sportegn.  
 
De enkelte fuglearters sangaktivitet/territoriehevding varierer betydelig over tid, avhengig av tid på 
året og tid på døgnet. Takseringsresultatene – både i form av artsinventar og mengdefordeling – vil 
derfor påvirkes av tidspunktet takseringene gjennomføres på. For eksempel er spettefugler og ugler 
mest aktive tidlig på våren, mens sangere og enkelte andre insektspisende fuglearter er mest aktive 
senere i hekkesesongen. I tillegg er noen arter mest sangaktive tidlig morgen/ sein kveld, andre mer på 
dagtid. De fleste artene inntar en mellomstilling. 
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Figur 10. Sporlogg Ole Kristian Spikkeland 27. juni 2010 (til venstre) og 29. juni 2010 (til høyre) 
 
 
VILT 
 
Viltets trekkveier ble kartlagt gjennom synfaringer av stier og tråkk i det aktuelle området (figur 5, 
19), og ved samtaler med lokalkjente jegere og kommunal viltforvaltning. Tetthet av vilt og trekkveier 
er vurdert ut fra en samlet vurdering av foreliggende informasjon.  
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BESKRIVELSE AV NATURMILJØ 
 
 
VANNKVALITET  
 
Innsjøene i og ved Endelausmarka er næringsfattige, med innhold av næringssalter fosfor i 
tilstandsklasse I og II, og nitrogen i tilstandsklasse II og III. Alle var preget av høyt innhold av 
organisk stoff, uttalt ved høyt innhold av humus og farge på vannet. Slik påvirkning kan også gi 
relativt høyt innhold av jern, men samtlige var for øvrig preget av lavt innhold av salter og dermed lav 
ledningsevne eller konduktivitet. Innhold av tungmetaller var lavt, og tilnærmet ”bakgrunnsverdi” 
eller tilstandsklasse I. Dette gjaldt for så vidt også utløpet av Klokkarvatnet i Kalandsvassdraget. 
Miljøgifter som PAH og PCB er ikke ventet i slike upåvirkete system, der innhold av tungmetaller er 
lavt. 
 
Råtjørn ligger med et svært lite nedbørfelt inneklemt mellom veier og bebyggelsen sør for 
Laguneparken i Bergen. Vannkvaliteten her var meget næringsrik, og innholdet av kobber og sink var 
betydelig forhøyet, og det ble også funnet moderate mengder med oljerelaterte hydrokarboner.  
 
Prøven fra ”utløp Svegatjørn” stammer etter vannkvaliteten å dømme sannsynligvis ikke fra 
Svegatjørn. Den luktet ikke godt og var preget av høyt innhold av tungmetaller. Prøven er tatt i utløpet 
av røret under veien, siden overløpskanalen fra Svegatjørn var tørrlagt i hele prøveperioden. Ved 
oppstart av anleggsarbeidet bør vannprøver tas i selve Svegatjørn. 
 
Tabell 4. Vannkvalitet på de 7 undersøkte punktene i forbindelse med ny E39 Svegatjørn – Rådal, 
samlet inn 15.juli 2010 og 6. september for prøven fra Råtjørn. Alle prøvene er tatt i utløpselv fra 
innsjøene. *) Vannprøven i ”utløp Svegatjørn” er tatt i røret som munnet ut nedenfor veien ved 
utløpselvens innløp mot Ulvenvatnet, siden utløpet var tørt i hele sommerperioden. Prøvene er 
analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins AS. Klif sin veileder TA-2229/2007 er benyttet for 
klasseinndeling av tungmetallene, og SFT (1997) er benyttet for øvrige vannkvalitetsforhold, - alt etter 
følgende skala:  

I = meget god II = god III = moderat IV = dårlig V =svært dårlig 
 

Parameter Enhet Metode Råtjørn Svegatj.*) Ospelitjørn Sjøbøelven Kvernatjørn Klokkarvatnet Vindalsvatnet 

Surhet pH Intern 6,54 7,24 6,54 6,61 6,42 6,85 6,89 

Konduktivitet mS/m Intern 34,5 40 3,52 6,81 3,27 5,12 3,85 

TOC mg/l NS-EN 1484 8,2 20,5 13,2 9,2 5 4,4 5 

Jern µg/l  NS-EN ISO 1 100 1000 640 480 54 42 5 

Aluminium µg/l NS-EN ISO 1 40 <10 86 91 86 28 33 

Kobber µg/l NS-EN ISO 1 2,4 11 <1 2,1 <1 1 1,1 

Zink µg/l NS-EN ISO 1 4,8 21 <1 <1 <1 <1 <1 
Nikkel µg/l NS-EN ISO 1 0,93 4,9 <0,5 0,59 <0,5 <0,5 <0,5 

Krom µg/l NS-EN ISO 1 <0.5 0,7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 
Bly µg/l NS-EN ISO 1 <0,2 5 0,3 0,35 <0,2 <0,2 <0,2 

Cadmium µg/l NS-EN ISO 1 0,01 0,019 <0,01 <0,01 0,011 0,012 <0,01 
Kvikksølv µg/l NS 4768 <0,002 0,006 0,004 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 

Klorid mg/l Intern 55 39,5 4,7 12,2 5,6 9,6 7,5 

Sulfat mg/l Intern 24,9 32 0,74 2,2 1,6 2,8 2,4 

Nitrat-N mg/l Intern 0,33 0,29 <0,020 0,09 0,022 0,15 0,11 

Ammonium-N µg/l Intern 5,6 4 22 9 34 26 48 

Totalfosfor µg/l NS-EN ISO 1 83 71 4 9,5 4,6 7,7 3,5 

Totalnitrogen µg/l NS-EN ISO 1 1265 1690 355 380 474 422 354 

HC oljeindeks mg/l NS-EN ISO 9377-2 0,7 - - - - - - 

Suspendert stoff mg/l NS-EN 872 0.4 - - - - - - 
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
 
Innløpselv til Vindalsvatnet fra Endelausdalen 

Bekken renner relativt rolig sørover gjennom Endelausdalen, i traséen for planlagt vei inn mot 
tunnelinnslaget. Det ble ikke observert fisk på denne strekningen Nederst i dalen svinger elven 
østover, og passerer brattere og trangere partier som utgjør oppvandringshinder for fisk fra 
Vindalsvatnet (figur 11). Absolutt oppvandringshinder ligger 280 meter ovenfor utløpet mot 
Vindalsvatnet. Nedenfor vandringshinderet, veksler elven mellom stille partier med kulper og noe 
raskere partier med grovere substrat, men det er ingen bratte strekninger. Elven varierer her mellom 1 
og 3 meters bredde, og har til sammen et produktivt areal for fisk på omtrent 600 m². Det ble observert 
fisk på hele denne strekningen, sannsynligvis både stedegen bekkeaure og også ungfisk som skal 
slippe seg til Vindalsvatnet. Elven har sannsynligvis for liten vintervannføring til å opprettholde noen 
tett bestand av fisk, og det er ikke sannsynlig at dette utgjør noe gyteområde for laks fra Oselven.  
 

 
 

Figur 11. Oppvandringshinder for fisk fra Vindalsvatnet markert på elven fra Endelausdalen. 
 
 
Innløpselv til Vindalsvatnet fra Kvernatjørna 

Utløpsbekken fra Kvernatjørna renner bratt ned til Vindalsvatnet, og det er ikke mulig for fisk å 
vandre opp her. Nederste del mot Vindalsvatnet er roligere, men går gjennom torv og har ikke egnet 
substrat for gyting eller oppvekst av ungfisk. Elven er liten og elveløpet er diffust og rotete. Denne 
bekken har ingen verdi for fisken i Vindalsvatnet. 
 
Apeltunvassdraget 

Apeltunelven er omtrent 1,3 km lang fra utløpsosen i Apeltunvannet til utløpet i Nordåsvannet. Det 
første stykket går i kulvert under motorveikrysset, mens på den nederste kilometeren er det gode gyte- 
og oppvekstforhold for fisk. Det er en demning 250 fra utløpet, men fisk kan komme seg forbi. Dette 
er en meget viktig gytebekk for sjøauren i Nordåsvatnet, og den kan med enkle tiltak bli enda bedre. 
Det er observert bra tettheter med ungfisk på de nedre strekningene. 
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Figur 12. Nedre del av fra Endelausdalen og til Vindalsvatnet. Øverst: Ved sving på elven nederst i 
Endelausdalen, midten og nederst: nederste del, med oppvandringsmulighet fra Vindalsvatnet.  
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Steinsvikvassdraget 

Steinsvikelven er 1,7 km lang fra utløpet av Skeievatnet og til utløpet i Steinsviken til Nordåsvatnet. 
Utløpet renner inn under Flyplassveien, og går i kulvert under veien nesten 200 m før den kommer ut 
på sørsiden av veien. Der er elven rotete og lite passerbar for oppvandrende fisk, og den krysser så 
igjen nordover under veien til en finere strekning på vel 500 m ned mot det lille Steinsviktjernet. 
Denne strekningen er tilgjengelig for fisk fra sjøen, og har gode forhold for oppvekst av ungfisk. Elven 
er kanalisert gjennom dyrket jord og er mellom 1 og 2 meter bred. Fra Steinsviktjernet og til sjøen er 
det vel 700 meter. Strekningen her har et rør under veien omtrent midtveis, men fisk kommer fint 
forbi. Vassdraget har meget gode gyteforhold og er i prinsippet tilgjengelig for sjøaure fra 
Nordåsvatnet. På hele strekningen. Det stilles spørsmålstegn ved passeringsmulighetene for fisk i 
kulvertene og rørene under Flyplassveien og opp i Skeievatnet.  
 
 
BUNNDYR 
 
Prøvene fra de to Sjøbøelven og Fanaelven viste at tilstand etter ASPT indeks var ”god”. Skalaen 
strekker seg fra svært dårlig (verdier under 4,4) til svært god (verdier over 6,8). Grensen mellom 
tilstand god og moderat går ved ASPT indeksverdi 6,0. Ingen av prøvestedene var preget av forsuring, 
med gode forsuringsindekser. 
 
Fanaelven hadde en noe større artsrikhet med hensyn på larver av vårfluer, mens Sjøbøelven samlet 
sett hadde en rikere og mer sammensatt bunndyrfauna, med særlig mange arter av steinfluelarver. I 
begge vassdragene var det ferskvannsmuslinger, men ikke de store elvemuslingene som står på 
rødlisten (tabell 5). Det ble påvist en rødlistet art av vårfluer Setodes argentipunctellus i prøvene, bare 
tilhørende kategorien nær truet (NT).  
 
Tabell 5. Oversikt over grupper/arter og antall individer i bunnprøver i Fanaelven og Sjøbøelven 
20.oktober 2010. Materialet er gjort opp og artsbestemt ved LFI, Universitetet i Oslo.  
 
Dyregruppe/Art    
 Fanaelven Sjøbøvassdraget Rødlistestatus 
PLANARIIDAE  4  
NEMATODA 68 24  
OLIGOCHAETA    
Lumbricidae ubestemte  12  
Ubestemte 64 164  
HIRUDINEA (Igler)    
Erpobdella octoculata 16   
MOLLUSCA    
Pisidium spp. 136 72  
Gyraulus acronicus 44   
Lymnea peregra  1  
CRUSTACEA    
Ostracoda 8 8  
HYDRACARINA 4 80  
COLLEMBOLA    
ODONATA    
Libellulidae ubestemte  1  
EPHEMEROPTERA    
Baëtis niger  20  
Baëtis rhodani  200  
Baëtis sp. (små)  64  
Centroptilum luteolum 4   
Caenis horaria 16   
Leptophlebia marginata 4 28  
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Tabell 5 fortsetter 

 
PLECOPTERA    
Amphinemura sp. (små)  770  
Amphinemura sulcicollis  280  
Nemoura cinerea 32 8  
Protonemura meyeri  68  
Brachyptera risi  20  
Isoperla grammatica  48  
Leuctra fusca   48  
Leuctra hippopus (små)   40  
Siphonoperla burmeistri  8  
Ubestemte, meget små  20  
TRICHOPTERA    
Goera pilosa 4   
Hydroptila sp. 36 4  
Oxyethira sp. 4 28  
Lepidostoma hirtum  4  
Leptoceridae ubestemte 28   
Oecetis sp. 12   
Setodes argentipunctellus 8  NT 
Limnephilidae ubestemte 8   
Molanna albicans 4   
Neureclipsis bimaculata 480   
Polycentropus flavomaculatus 324 52  
Polycentropodidae ubestemte  40  
Rhyacophila nubila 4 12  
Sericostoma personatum  20  
Tinodes waeneri  4  
COLEOPTERA    
Elmis aenea  172  
Limnius volcmari 4 124  
Hydraena sp.  24  
DIPTERA    
CHIRONOMIDAE 
(Fjærmygg) 

1500 980  
SIMULIIDAE 80 116  
CERATOPOGONIDAE 4 104  
EMPIDIDAE  48  
Eloeophila sp. 4   
Pedicia rivosa 1   
TIPULIDAE    
Tipula sp. 4 1  
EPHYDRIDAE  4  
ASPT 6,20 6,68  
Forsuringsindeks II 1,13 0,73  

 
 
 
 
 
ØYENSTIKKERE 
 
De desidert største og mest artsrike forekomstene ble funnet ved utløpet av og rundt Ospelitjørn. 
Videre var det mye aktivitet ved utløpet av Langtjørn og myrstrekket vestover mot samløp med 
Sjøbøelven og rundt Hestatjørna. Langs Sjøbøelven var det generelt mindre aktivitet, selv om dette fra 
tidligere er kjent å være rike områder. Viktige områder for øyenstikkere er avmerket på i figur 13. 
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Figur 13. Viktige områder for øyenstikkere i Endelausmarka og langs Sjøbøvassdraget. 
 
I tillegg til egne observasjoner er artslisten sammenstilt fra registreringer av Terje Hungnes, tidligere 
lektor ved Fana gymnas, som har hatt elever på tur i marka årlig, tatt med. Han var for øvrig med ved 
synfaringen av øyenstikkere i 1997 (Johnsen 1997). Fylkesmannens Magnus Johan Steinsvåg har 
dessuten foretatt registreringer sommeren 2010, som er inkludert. Begge disse to viser til 
observasjoner av Stor torvlibelle, som er en rødlistet art av mildeste kategori (NT = nær truet) etter den 
nye rødlisten fra november 2010 (Kålås mfl 2010).  
 
Til sammen 17 av landets 48 registrerte arter er funnet i området, men dette er for det aller meste 
vanlige arter. Rødlisten har vurdert 45 av de 48 registrerte artene i Norge, og hele 16 av disse er ført 
opp på rødlisten som truet (Kålås mfl 2010). Bare en av disse er funnet i Endelausmarka, men 
forekomstene av øyenstikkere i dette området er likevel særlig rike viser et stort artsmangfold med 17 
registrerte arter. Følgende arter er kjent: 
 

• Kystvannymfe Ischnura elegans (Terje Hungnes) 
• Variabel blåvannymfe Coenagrion pulchellum (Terje Hungnes) 
• Fjelløyenstikker Aeshna caerula (Terje Hungnes) 
• Vestlig høstlibelle Sympetrum nigrescens (Terje Hungnes) 
• Liten torvlibelle Leucorrhinia dubia (Terje Hungnes) 
• Stor torvlibelle Leucorrhinia pectoralis (Magnus Johan Steinsvåg) NT 
• Brun øyenstikker Aeshna grandis (egne registreringer) 
• Blågrønn øyenstikker Aeshna cyanea (egne registreringer) 
• Vanlig øyenstikker Aeshna juncea (egne registreringer) 
• Blåvingevannnymfe Calopteryx virgo nedenfor Ospelitjørn (egne registreringer) 
• Kongeøyenstikker Cordulegaster boltoni (egne registreringer) 
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• Rød vannymfe Pyrrhosoma nymphula (egne registreringer) 
• Stor blåvannymfe Enellagma cyathigerum vanlig overalt (egne registreringer) 
• Vanlig metallvannymfe Lestes sponsa (egne registreringer) 
• Firflekklibelle Libellula quadrimaculata (egne registreringer) 
• Smaragdøyenstikker Cordulia aenea (egne registreringer) 
• Svart høstlibelle Sympetrum danae (egne registreringer) 

 
 
BOTANIKK I ENDELAUSMARKA  
 
I Endelausmarka er det avgrenset to naturtyper (figur 14). Den en er et ”viktig bekkedrag” som 
omfatter en del av Sjøbøelva og som ligger langs veien mellom Ulven og Lysekloster. Naturtypen har 
verdi ”viktig” på grunn av faunaen med øyenstikkere (se eget kapittel). Den andre naturtypen er en 
”svært viktig” rikmyr, utforming fastmattemyr. Også her er verdien satt høyt på grunn av faunaen, 
mens floraen inneholder enkelte arter med noe østlig utbredelse (nøkksiv og blystarr). Slike intakte 
myrer er regionalt sjeldne i lavlandet på Bergenshalvøya. 
 
Området der de tre feltene med ruteanalyser er utført ligger innenfor et skogs- og myrområde i et 
småkupert terreng sør for Endelausmarka. Vegetasjonen på de tre lokalitetene er mer eller mindre like 
og representerer en overgang mellom fattig fastmattemyr (K2) og middelsrik fastmattemyr (M2) ifølge 
vegetasjonstypeinndelingen til Fremstad (1997). Dette tilsvarer naturtypen rikmyr (A05) i Direktoratet 
for Naturforvaltning (2007) sin inndeling. Artene som ble registrert er gitt i tabell 6 og blant annet 
pors, blåtopp, klokkelyng, røsslyng, hvitlyng, rund soldogg, tepperot, myrsnelle, hvitmyrak, tranebær, 
blystarr, stjernestarr, og flaskestarr. Torvmosene vortetorvmose (Sphagnum papillosum), rosetorvmose 
(Sphagnum warnstorfii) og kjøtt-torvmose (Sphagnum magellanicum) dominerte i bunnsjiktet. Det ble 
også registrert heigråmose (Racomitrium lanuginosum), rødmakkmose (Scorpidium revolvens) og 
matteflette (Hypnum cupressiforme). På bakgrunn av at det er sammenhengende myrområder, der en 
er avmerket som ”svært viktig”, vurderes myrområdene til middels til stor verdi.  
 

 
Figur 14. Avgrensa naturtyper i Endelausmarka (fra www.naturbase.no). 
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Tabell 6. Resultater fra ruteanalysene på de tre lokalitetene. Mengden av hver art i hver rute er 
vurdert ut fra Braun-Blanquet skalaen (se tekst). 
 

Lokalitet 
1 = Myr ovenfor 

Ospelitjørn 
2 = Myr øst for 

Ospelitjørn 
3 = Myr nedenfor 

Langatjørn 

Rute nr. 1C 1N 1S 1V 1Ø 2C 2N 2S 2V 2Ø 3C 3N 3S 3V 3Ø 

Busksjikt  

Pors (Myrica gale) 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 1 2 1 3 1 

Einer (Juniperus communis)              1     

Feltsjikt  

Blåtopp (Molinia caerulea) 5 3 2 3 2 3 5 5 5 5 2 4 2 4 2 

Klokkelyng (Erica tetralix) 2 1 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 1 

Rome (Narthesium ossifragum)  1  +   2  1 + 1 1  1 2 1 

Myrsnelle (Equisetum palustre) 1 + + + +       r    r 

Rundsoldogg (Potentilla erecta) + 1 + + +   1  1 1  + + 1 

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) 1  +  1             

Røsslyng (Calluna vurgaris)  1  3    1  2    3 1    

Kornstarr (Carex panicea)   1 + 1            + 1 

Blystarr (Carex livida) 2 2  1               

Hvitlyng (Andromeda polifolia)  + +       +         

Tepperot (Potentilla erecta)             1 1  +   

Tranebær (Oxycoccus palustris) +   r      +     r    

Hvitmyrak (Rhynchospora alba)   2        r   3    

Carex sp.     2       3 2 r  3 

Gytjeblærerot (Utricularia intermedia)   1  1             

Flaskstarr (Carex rostrata)         1  r       

Stjernestarr (Carex echinata)  +  +            r   

Brunmyrak (Rhynchospora fusca)         1          

Tormyrull (Eriophorum vaginatum)     +           1 

Dvergjamne (Selaginella selaginoides) +                  

Skogstjerne (Trientalis europaea)    r               

Bunnsjikt  

Vortetorvmose (Sphagnum papillosum) 2 5 5 3 4 4 3 4 2 4 5 2 5 3 3 

Rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii) 2  1     2 2 1 2       

Heigråmose (Racomitrium lanuginosum)          1 1 1 1   1 

Kjøtt-torvmose (Sphagnum magellanicum)          1 1     + 

Matteflette (Hypnum cupressiforme)    +    2      1     

Gulltorvmose (Sphagnum cf. affine)   1            2    

Tvaretorvmose (Sphagnum russowi)    1 +             

Filtbjørnemose (Polytrichum strictum)    1               

Sprikesleivmose (Jungermannia cf. obovata)    +    +           

Etasjemose (Hylocomium splendens)    1           +    

Rødmakkmose (Scorpidium revolvens) 1                  

Storstylte (Bazzania trilobata)          +         

Vann     1 1 1                     
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FOREKOMSTER AV FREMMEDE PLANTEARTER  
 
På de fire lokalitetene ble det registrert totalt fire karplanter (tabell 7) fra svartlisten (Gederaas mfl. 
2007): Platanlønn, parkslirekne (figur 15), hagelupin (alle med kategori ”høy risiko”) og rødhyll 
(kategori ”ukjent risiko”). Artsfunnene er fremstilt på kart i figurene 16 og 17. Ifølge Gederaas mfl. 
(2007) har arter i kategorien ”høy risiko” negativ effekt på stedegent biologisk mangfold, mens arter i 
kategorien ”ukjent risiko” er arter der kunnskapen ikke er tilstrekkelig til å vurdere om de har negative 
effekter på stedegent biologisk mangfold. 
 
 
Tabell 7. Fremmede arter i de fire områdene der den planlagte E39 skal passere bebygde områder.  

• Lokalitet 1 = ved Svegatjørn  

• Lokalitet 2 = området ved utløpet av Skeievatn langs Flyplassveien  

• Lokalitet 3 = området langs Fanaveien sør for Råtjørn 

• Lokalitet 4 = området langs Fritz Riebers vei nord for motorveikrysset i Rådalen 
 
Lokalitet Karplanter Høy risiko Ukjent risiko Lav risiko 

1, 2, 3, 4 Platanlønn (Acer pseudoplatanus) X   
1,3, 4 Parkslirekne (Fallopia japonica) X   
1 Hagelupin (Lupinus polyphyllus) X   
1 Rødhyll (Sambucus racemosa)  X  
 
 

 

Figur 15. Parkslirekne langs Fritz Riebers vei. Foto: Linn Eilertsen.  
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Figur 16. Fremmede arter ved Svegatjørn.  
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Figur 17. Fremmede arter ved området ved utløpet av Skeievatn langs Flyplassveien, ved området 
langs Fanaveien sør for Råtjørn og området langs Fritz Riebers vei nord for motorveikrysset i 
Rådalen.  
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FUGLELIV 
 
Til sammen 30 fuglearter ble registrert i området, fordelt på 22 arter den 27. juni og 24 arter den 29. 
juni (tabell 1). Spurvefugler var som forventet klart dominerende artsgruppe. Forholdsvis få arter var 
knyttet til de store, homogene skog- og myrområdene sentralt i Endelausmarka. Spesielt myrområdene 
hadde et nokså sparsomt artsinventar, for det meste avgrenset til løvsanger og trepiplerke. 
Artsmangfoldet økte merkbart i tilknytning til bebyggelse og kulturmark langs Lyseklosterveien i vest, 
hvor også mangfoldet av kantsoner var størst. Samtlige registrerte arter må regnes som mer eller 
mindre vanlige i Os og regionen for øvrig. Mest spesielt var observasjon av vandrefalk, som 27. juni 
kretset lenge i stor høyde over sentrale deler av planområdet for så å forsvinne mot sør i stor hastighet. 
Endelausmarka er neppe annet enn jaktområde for denne arten. Det ble ikke registrert spettefugler, 
men enkelte spettehull ble notert i råtne trær, bl.a. i Endelausdalen. Ut fra størrelsen å dømme dreier 
dette seg om henholdsvis grønnspett (relativt stort hull) og flaggspett/hvitryggspett (relativt lite hull). 
 
Tabell 8. Registrerte fuglearter i Endelausmarka i Os 27. og 29. juni 2010. Forenklet kvantifisering: 
vanlig, sparsom, observasjon/overflukt. 
 

Art 27. juni 29. juni Status 
Kråke x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Rødstrupe x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Svarttrost x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Fuglekonge x  Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Kjøttmeis x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Trepiplerke x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Munk x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Bokfink x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Toppmeis x x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Måltrost x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Jernspurv x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Spettmeis x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Hagesanger x  Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Vandrefalk x  Observert kretsende i stor høyde 
Løvsanger x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Grønnsisik x x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Granmeis x  Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Gulspurv x x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Grankorsnebb x  Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Linerle x x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Sildemåke  x  Overflukter 
Gjøk x x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Blåmeis   x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Rødvingetrost  x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Ringdue   x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Brunsisik  x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Gråtrost  x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Grønnfink  x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Dompap  x Sparsom, sannsynlig hekkefugl 
Gransanger   x Vanlig, sannsynlig hekkefugl 
Sum 22 24  
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VILT 
 
Os kommune har som mange andre kommuner på Vestlandet, hatt en betydelig økning i antall 
hjortevilt de siste 10-årene. Avskytingen er tredoblet i perioden fra 1990 og til i dag, og likevel har 
bestandsveksten bare fortsatt. De siste ti årene har en antatt at den jaktbare bestanden har økt med 
omtrent 5 % i året.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Antall felt hjort i Os 
kommune i årene 1990 til 2009 (fra 
www.ssb.no) 
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Hjorten flytter mye på seg og en hjortebestand er ikke enkel å avgrensen geografisk. Tidligere 
foregikk det en forflytning mot vestligere strøk på vinteren, men dette mønsteret synes ikke å ha 
dominert ed seinere årene med mildere vintre. Og heller ikke sist vinter med sprengkulde, synes dette 
mønsteret å være tilstede. Økningen i bestanden er ikke uten videre jevnt fordelt i regionen, og særlig i 
enkelte områder har det tidvis vært svært store tettheter av hjort. Det gjelder både i de viktigste 
vinterområdene i ytre strøk, men også lenger inne i landet har det vært stedvis store konsentrasjoner av 
hjort i sommerhalvåret.  
 
Jakten i nordvestre deler av Os er organisert i ett ”stor-vald”, ”Os Vest Hjortevald”, med fellingsløyve 
siden 2009 på 88 dyr. Kvoten ble økt fra 68 dyr fra 2008 til 2009 for å prøve å kontrollere økningen i 
bestanden. Fellingsprosenten i området er meget høy, og så godt som hele kvoten har vært skutt de 
siste årene. I Endelausmarka ble det skutt 6 dyr i 2009, og i 2010 er det 7 dyr på kvoten. Se også figur 
18.  
 

Tabell 9. Kvote og felling av hjort de siste tre årene i Os Vest Hjortevald, som også omfatter 
Endelausmarka. 
 

Os Vest Hjortevald  2009 2008 2007 
Tildelt kvote 88 68 70 
Felt hannkalv 9 8 8 
Felt hunnkalv 12 8 6 
Felt hann 1,5 år 7 4 8 
Felt hunn 1,5 år 9 4 9 
Felt hann 27 20 13 
Felt hunn 23 22 14 
Felt totalt 87 66 58 
Fellingsprosent 98,9 97,1 82,9 
 
Viltkartleggingen i Os kommune (Håland & Mjøs 2006) viser en hovedtrekkvei for hjort i 
tiltaksområdet i Endelausmarka som forbinder områdene ved Hetleflot / Tøsdal med områdene 
nordvest i kommunen. Trekket går mellom Kvernatjørna og Vinddalsvatnet og følger i hovedsak 
veitraseen inn Endelausdalen. Egne befaringer i området, samt samtaler med medlemmer av styret i Os 
Vest Hjortevald og de aktive jegerne i området, gir imidlertid et noe mer komplisert bilde av hjortens 
ferdsel i dette området.  
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Det er mange trekkveier på kryss og tvers i dette området (figur 19), og på høsten er det en fast 
stamme med hjort som holder seg i myrene sørvest mot Åsen med trekk i alle retninger, og det er 
”svart av trekk” under kraftledningen ned mot Åsen ved Hestatjørna. Innover går det hovedsakelig 
mellom Langatjørn og Kvernatjørn til ”svingen” på elven i Endelausdalen og videre opp dalen. I hele 
området er det muligheter for hjorten til å ”bade i gjørme”. 
 
Det er også et viktig trekk fra steinbruddet nede ved Sjøbøelva og nordøstover gjennom 
Endelausmarka opp langs Lauvåsen mot planlagt tunnelinnslag oppe i Endelausdalen. Her oppe er det 
mange plasser bukkene ligger om dagen, og krysser på tvers av dalen begge veier.  
 

 
 

Figur 19. Trekkruter for hjort i tiltaksområdet for E-39 gjennom Endelausmarka og Endelausdalen. 
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VIRKNINGER OG FORESLÅTTE AVBØTENDE TILTAK  
 
 
Ved gjennomføring av planlagte tiltak, veibygging og utfylling av industriareal i Endelausmarka, er 
det flere virkninger som må søkes avdempet. I anleggsfasen gjelder det i hovedsak å unngå tilrenning 
til vassdrag av steinstøv og giftige stoff, samtidig som en må søke å forstyrre verdifulle forekomster av 
vilt og fugl minst mulig. Ved etablering av selve tiltaket, vil det være de direkte arealkonfliktene 
mellom viktige habitat for øyenstikkere og viltets ferdsel som må søkes avdempet gjennom tilpasning i 
utforming og avbøting ved sikring. Viltgjerder må etableres langs mye av strekningen i Endelausdalen. 
Figur 20 viser de foreslåtte tiltakene på kart.  
 
 
TILFØRSLER TIL VASSDRAG  
 
Avrenning fra tunneldrift, massedeponier og anleggsområder kan resultere i tilførsler av blant annet 
steinstøv og sprengstoffrester som ammonium og nitrat i relativt høye konsentrasjoner til vassdragene 
(Urdal 2001; Hellen mfl. 2002). Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 
konsentrasjoner medføre giftvirkning 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.  
 
Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk og bunndyr, og også føre til generell redusert 
biologisk produksjon i vassdragene. Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare 
for skade på fisk (Hessen mfl. 1989).  
 
Erfaring fra slike anlegg viser at elver blir kraftig blakket, men det er oftest små eller ingen 
skadeeffekter av steinstøv eller nitrogenforbindelser på forekomst av bunndyr og på fisk (Johnsen & 
Kålås 1998; Urdal 2001; Hellen mfl. 2002), men det finnes også eksempler på det motsatte der det har 
vært ekstremt høye tettheter av steinstøv (Hessen mfl. 1989). Forskjellene kan skyldes at man de siste 
årene har søkt avbøtende tiltak for å dempe de mest akutte virkningene av slike tilførsler.  
 
I de tilfeller der resipienten for slik avrenning er en elv med periodevis liten vannføring, vil 
miljøvirkningene ventelig kunne bli større enn der tilførslene skjer til store og fortynnende vannvolum.  
 
Alle elver nedstrøms planlagt anleggsområde må skånes for tilførsler av steinstøv og sprengstoffrester 
ved utfylling og arbeide i og ved elveløpene. For fisk gjelder dette særlig de to sjøaurevassdragene til 
Nordåsvatnet, men også bekken fra Endelausdalen, der de nederste 280 meterne har betydning som 
gyteelv for aure fra Vindalsvatnet. Her må etableres sedimenterings-basseng for avrenning i området 
ved knekken på elven, slik at avrenningen videre nedover blir modnet og ”renset” for de største 
partiklene.  
 
For myrområdene og de små tjerna vest i Endelausmarka, må en også sikre seg mot tilrenning ved 
utfylling av steinmasser og etablering av næringsområdet, slik at de rike øyenstikkerforekomstene ikke 
blir skadelidende. 
 

Hindre tilrenning til 

• Sjøbøvassdraget fra utfyllingsområdene og anlegget for fylkesvei 

• Elv fra Endelausdalen til Vindalsvatnet for å sikre fisken i nedre deler 

• Apeltun- og Steinsvikvassdragene i nord for å sikre sjøauren 
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ØYENSTIKKERE 
 
Den umiddelbare arealkonflikt mellom øyenstikkerhabitat og tiltak i Endelausmarka er knyttet til Os 
kommunes planer for utnyttelse av steinmassene fra veitunnelen til industriområder. De aller fleste av 
disse arealene ligger nord for planlagte fylkesvei vestover fra kryss med E39, mens øyenstikkerne 
holder seg sør for denne planlagte veitraseen. Det sørligste utfyllingsområdet ligger imidlertid sør for 
veien og omfatter Langtjørn med utløpselven herfra. Planlagt fylkesvei går også tett mor myrområdene 
nord for Ospelitjørn. 
 
Øyenstikkerne lever det meste av sitt liv som larver i rennende eller stillestående vann. Bare en kortere 
del av livet er de ute og flyr som voksne, og kan da påtreffes også langt fra vassdrag. Men det aller 
meste av aktiviteten forekommer likevel langs vassdragene, der eggene skal legges. Indirekte konflikt 
blir det for det meste av øyenstikkernes leveområder, og da med hensyn på mulig forurensing til 
vassdragene fra de store utfyllingsområdene. 
 
Dersom man skal ivareta noen av de rikeste forekomster av øyenstikkere på Vestlandet, bør en sørge 
for at også Langatjørn og utløpselven mot vest ikke blir fylt igjen. I reguleringsplanen for området 
ligger det ett areal sør for planlagt fylkesvei vestover, der den fysiske konflikten er stor. Videre bør en 
vurdere å trekke fylkesveiens nærpassering nord for Ospelitjørn noe mer not nord slik at myrene ikke 
berøres.  
 
I anleggsfasen vil vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet generelt og fra 
massedeponier må sedimenteres før det går til vassdraget. Vanligvis vil de største partiklene la seg 
sedimentere nokså raskt, mens de minste partiklene som sedimenterer langsomt, vil bli tilført 
vassdraget og farge vannet over betydelige strekninger nedstrøms. Disse medfører imidlertid ingen 
alvorlig fare for livet i vassdraget eller bruken av vannet, men kan hindrer effektiv næringsopptak for 
dyr som jakter visuelt. 
 
For vassdragsnære steintipper, midlertidige og permanente, bør det etableres avskjæringsgrøft for 
oppsamling av avrenningsvann. Avrenning fra nye steintipper vil inneholde betydelige 
konsentrasjoner av nitrogenforbindelser, som kan være giftige for fisk. Giftigheten kan reduseres ved 
at vannet blir godt luftet og at det får “modne” i sedimenteringsbasseng før det blir sluppet til 
vassdraget. 
 
Slike tiltak må i hovedsak etableres i nedre deler av alle de planlagte utfyllingsområdene, slik at 
avrenningen til vassdragene begrenses  
 

Tiltak for øyenstikkerne  

• Flytte fylkesveien litt nordover øst for Ospelitjørna 

• Avgrense industriområdet ved og ikke fylle igjen Langatjørn 

• Hindre tilrenning til Sjøbøvassdraget fra utfyllingsområdene og anlegget for fylkesvei 
 
 
BOTANIKK I ENDELAUSMARKA  
 
Myrområdene rundt Ospelitjørn er registrert som et svært viktig område i ”Naturbase”, med naturtype 
”rikmyr”. Tilsvarende intakte myrområder med regionalt sjeldne arter er ikke kjent andre steder i 
lavlandet på Bergenshalvøya, og opprettholdelse av grunnvannstand er viktig.  
 

Tiltak for botanikk og myrene i Endelausmarka  

• Opprettholde grunnvannstand nedstrøms utfyllingsområdene  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1406 31 

FOREKOMST AV FREMMEDE PLANTEARTER  
 
De nevnte svartelista artene etablerer seg og gror best der det er blottlagt jord og ikke konkurranse fra 
etablert vegetasjon. For å hindre at trafikken i disse områdene sprer de svartelista artene til områdene 
inne i Endelausmarka, er det anbefalt at etter at veien er laget, så dekkes blottlagt mark til med jord- 
og vegetasjonsmasse fra Endelausmarka. Det er svært viktig at jorden som legges på ikke hentes fra et 
område med registrerte svarteliste arter. 
 

Tiltak for å begrense spredning av svartlistede arter  

• Ikke kjøre inn jord fra andre områder til Endelausmarka, men bruke stedegne masser  
 
 
FUGLELIV 
 
I selve anleggsperioden vil ekstraordinær støy og ferdsel kunne påvirke fuglefaunaen i området. Her er 
imidlertid ingen spesielle forekomster som krever særlige tiltak. 
  
Kollisjoner mellom fugl og kjøretøy har sammenheng med at veier splitter opp fuglenes opprinnelige 
leveområder og derfor vil ha en barrierevirkning. Fjerning av høyere vegetasjon i veienes randsoner 
vil forhindre en del kollisjoner. Videre kan montering av støyskjermer langs veibanen ha en 
forebyggende effekt, men siden veistrekningen i Endelausdalen vil ligge i dalbunnen, vil støy og 
kollisjonsfare være redusert på det meste av strekningen, og behov for tiltak være lite. Bruk av 
gjennomsiktlige skjermer vil uansett være kan være uheldig, fordi disse innebærer stor risiko for at 
fugler flyr på skjermen.  
 

Tiltak for fugleliv  

• Ingen særlige tiltak forslått  

 
VILT 
 
Trafikkulykker mellom biler og hjort er et økende problem ettersom tettheten av både hjort og biler 
øker i regionen. I kommunene Os, Fusa og Samnanger var det årlig fra 2000 og framover i 
gjennomsnitt 7 tilfeller av trafikkulykker med dødelig utgang for hjort dyr, mens det de tre siste årene 
har vært 16 tilfeller i gjennomsnitt. Toppåret var jaktåret 2007/med totalt 23 hjorter som ble drept som 
følge av påkjørsler. Den nye E-39 gjennom Endelausmarka vil ha stor biltetthet med høy fart, og siden 
den også skal gå gjennom områder med svært høy tetthet av hjort, må ulykker forebygges. Det er to 
punkt som peker seg ut som særlig sårbare og aktuelle for tiltak, ved ”svingen” på elven sør i 
Endelausdalen, og Endelausdalen opp mot tunnelinnslaget.  
 
Viltgjerde på minst 2,2 m høyde er et av de mest effektive tiltak for å holde viltet ute fra veibanen. 
Utforming av slike gjerder er imidlertid særlig viktig, siden de også vil hindre vilt som allerede er i 
veibanen i å komme seg vekk. Viltgjerder skal derfor også sørge for å lede viltet til sikre 
krysningspunkt, som vil være over tunnelinnslaget i Endelausdalen. 
 
Rydding langs veibanen er et enklere og også effektivt tiltak, både for å gjøre situasjonen for bilistene 
mer oversiktlig, men også fordi slike tiltak gjør området mindre attraktivt som beiteområde og dermed 
holder dyrene unna. Os kommune (2010) har vedtatt handlingsplan for viltforvaltning, der det slås fast 
at ”på skadeutsette vegstrekningar skal det ryddast vegetasjon for å avgrensa talet på trafikkulukker.” 
Øverst i Endelausdalen mot tunnelinnslaget er forholdene trangere, og effektiv rydding kan være 
vanskeligere å få til.  
 

Tiltak for begrense konflikt mellom vilt og ferdsel 

• Viltgjerder langs begge sider av veien fra kryssert og inn mot tunnel i Endelausdalen  
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Figur 20. Kart som viser foreslåtte avbøtende tiltak for naturmiljø.  
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