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FORORD 
 
 
Rambøll skal utarbeide en områdeplan for utmarksarealene omkring Vårheia vest for Arnavågen i 
Bergen kommune, Hordaland. Mesteparten av tiltaksområdet er i kommuneplanen (2010) avsatt som 
framtidig boligområde, resten er LNF-område. På oppdrag fra Rambøll har Rådgivende Biologer AS 
gjennomført en kartlegging av biologisk mangfoldverdier i Vårheia. Resultatene fra kartleggingen skal 
danne grunnlag for utarbeidelse av nevnte områdeplan. Intensjonen er å peke ut verdifulle arealer og 
forekomster i en tidlig fase av planprosessen, slik at disse skal kunne ivaretas best mulig i ettertid.    
 
Ole Kristian Spikkeland er cand.real. i terrestrisk zoologisk økologi med spesialisering innen fugl. 
Geir Helge Johnsen er dr. philos i zoologisk økologi med spesialisering innen akvatisk økologi, og 
Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning med spesialisering innen GIS. Dr. scient. 
Torbjørg Bjelland har artsbestemt innsamlete kryptogamer (lav og moser). Denne rapporten bygger på 
en befaring av tiltaksområdet utført av Ole Kristian Spikkeland den 17. august 2011. Han har også tatt 
samtlige foto i denne rapporten.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Rambøll, ved Helge Berset, for oppdraget. 

 
Bergen, 12. september 2011 
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OMRÅDEPLAN VÅRHEIA  
 

Planområdet i Vårheia ligger vest for Arnavågen i Bergen kommune (figur 1). Mesteparten av arealet 
befinner seg i høydelaget 100-225 moh. I sørøst strekker området seg ned mot E16 ca. kote 25.   
 
 

 

Figur 1. Tiltaksområdet på Vårheia ligger vest for Arnavågen i Bergen kommune (Kilde: Rambøll). 
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DATAGRUNNLAG OG METODE 
 

DATAGRUNNLAG 
Opplysningene som danner grunnlag for verdivurderingen er basert på èn-dags befaring i området 17. 
august 2011. Det er videre funnet informasjon fra diverse litteratur, søk i nasjonale databaser og 
nettbaserte karttjenester og ved kontakt muntlig eller pr. epost med forvaltningen i Bergen kommune 
og fylkesmannens miljøvernavdeling. En liste over litteratur, databaser og informanter finnes under 
referanser til slutt i rapporten.  
 
 
METODE FOR VURDERING AV VERDI  
Kriterier for verdisetting av ulike biologisk mangfoldtema følger samme standardiserte prosedyre som 
er beskrevet i Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Områdets karakter-
trekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde beskrives og vurderes 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, se tabell 1. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten 

verdi til stor verdi. Verdien av de ulike deltema blir vurdert hver for seg, og danner grunnlag for en 
samlet vurdering av biologisk mangfold. 
 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene knyttet til biologisk mangfold. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 
Kilder:  
NVE-veileder 3-2009, 
Kålås mfl. 2010 

� Andre områder 
 

Viktige områder for:  
� Arter i kategoriene sårbar 

(VU), nær truet (NT) 
eller datamangel (DD) i 
Norsk Rødliste 2010 

Viktige områder for:  
� Arter i kategoriene kritisk 

truet (CR) eller sterkt 
truet (EN) i Norsk 
Rødliste 2010 

� Arter på Bern liste II og 
Bonn liste I 

TERRESTRISK MILJØ 
Verdifulle naturtyper 
Kilder: DN-håndbok 13,  
NVE-veileder 3-2009  

� Naturtypelokaliteter med 
verdi C (lokalt viktig) 

 

� Naturtypelokaliteter med 
verdi B (viktig) 

 

� Naturtypelokaliteter med 
verdi A (svært viktig) 
 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen –
håndbok 140 (2006) 

� Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

� Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

� Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen 
– håndbok 140 (2006),  
DN-håndbok 11 

� Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

� Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1 

� Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

� Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3 

� Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

� Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5 

AKVATISK MILJØ 
Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

� Andre områder � Ferskvannslokaliteter 
med verdi B (viktig) 

� Ferskvannslokaliteter 
med verdi A (svært 
viktig) 

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 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDISETTING 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen i tiltaksområdet er nokså ensartet og består hovedsakelig av anortositt. Nederst i 
skråningen mot Arnavågen opptrer dessuten diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (figur 2). Dette er 
gjennomgående harde og tungt forvitrelige bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer. Tiltaks-
området er generelt fattig på løsmasser. De høyestliggende partiene har bart fjell i dagen, eller kun et 
tynt løsmassedekke (figur 3). I lavereliggende områder inngår morenemateriale, men mektigheten er 
størst både øst og vest for selve tiltaksområdet. Under flere brattskrenter opptrer skredmateriale. 
Lokalt i tiltaksområdet finnes dessuten partier med torv og myr.   
 
 

 

Figur 2. Berggrunnen i Vårheia domineres av anortositt (rødgrått). I skråningen ned mot Arnavågen 

opptrer i tillegg diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (rosa) (kilde: www.ngu.no/kart/arealisNGU). 
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Figur 3. Tiltaksområdet har et sparsomt løsmassedekke, men både øst og vest for Vårheia opptrer 

morenemateriale i lavereliggende partier (kilde: www.ngu.no/kart/arealisNGU).   
 
 
Klima 
Tiltaksområdet i Vårheia ligger forholdsvis åpent til og har relativt god solinnstråling gjennom hele 
året. I tillegg til lysforhold er temperatur og nedbør viktig for planters vekstsesong. Tiltaksområdet har 
et oseanisk preget klima med fuktige og milde vintrer og relativt kjølige somrer. På Haus (5 moh.) på 
Osterøy ca. tre km øst-nordøst for tiltaksområdet er årlig nedbørmengde 2 225 mm. Det faller mest 
nedbør i månedene september-november (274-257 mm), minst i april-mai (108-103 mm). Ved samme 
målestasjon er årsmiddeltemperaturen 6,9 oC, med juli som varmeste måned (14,3 oC) og februar som 
kaldeste måned (0,5 oC) (Meteorologisk institutt 2011). I de høyestliggende delene av Vårheia kan en 
del nedbør komme som snø vinterstid. 
 
 
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. Vårheia ligger i den mellomboreale vegetasjonssonen (se Moen 1998), som er 
dominert av barskoger. Lågurtutforminger, gråor-heggeskoger og en del varmekjære samfunn har sine 
høydegrenser innenfor denne sonen. Videre dekker myr store arealer (Moen 1998). De lavestliggende 
områdene ned mot Arnavågen befinner seg i den sørboreale vegetasjonssonen. Også denne sonen er 
barskogdominert og omfatter dessuten store arealer med oreskog. I solvendte lier med godt jordsmonn 
finnes også bestander av edellauvskog. Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i 
temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet – 
der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. Ifølge Moen (1998) ligger hele 
tiltaksområdet i den sterkt oseaniske seksjon; humide underseksjon (O3h). Dette er en seksjon preget 
av arter som er avhengige av høy luftfuktighet, og i de alpine sonene mangler mange av de vanlige 
fjellartene som krever stabile vinterforhold (se Moen 1998).  
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KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Bergen kommune har gjennomført en kartlegging av et utvalg av naturtyper og verdisetting av 
biologisk mangfold i samsvar med DN-håndbok 13 (1. utgave 1999) (Moe 2002). Ingen naturtyper er 
registrert innenfor, eller nær, tiltaksområdet i Vårheia. Det er også gjennomført en viltkartlegging i 
kommunen (Steinsvåg & Overvoll 2005), uten at viltområder eller trekkveier er avgrenset innenfor 
tiltaksområdet. Ved Kvamme like nordvest for Vårheia er imidlertid to tjern på henholdsvis kote 116 
og kote 117 avmerket som yngleområder for andefugler (stokkand og krikkand) (vekt 2) (figur 4). I 
plan for tilrettelegging for fritidsfiske i vassdrag i Bergen 1996–2000 har Johnsen (1997) omtalt 
fiskeforekomster i Spåkevatnet og Stemmevatnet, som grenser til tiltaksområdet i nord. Artsdata-
bankens artskart (www.artsdatabanken.no) nevner ingen funn som kan knyttes direkte til tiltaks-
området, men flere fugleobservasjoner innsamlet gjennom Atlas-prosjektet (10x10 km rutenett) kan 
med en viss sannsynlighet knyttes opp mot dette området. Noen av disse artene er rødlistet. Artskart 
refererer også flere funn av fugler og karplanter fra Kvamme, like vest for tiltaksområdet. Verken 
lavdatabasen (http://www.toyen.uio.no/botanisk/lav/) eller soppdatabasen (http://www.nhm.uio.no/ 
botanisk/sopp/) til Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo omtaler funn fra tiltaksområdet 
eller de nærmeste områdene. Rovbasen (http://dnweb12.dirnat.no/rovbase/) har heller ikke registrer-
inger fra tiltaksområdet. Fylkesmannens miljøvernavdeling ved rådgiver Olav Overvoll, og Grønn etat 
i Bergen kommune ved rådgiver Idar Reistad, har ingen supplerende arts- eller naturtypeinformasjon å 
gi utover det som allerede er kjent. Etatene sitter ikke inne med noen form for taushetsbelagt 
informasjon fra området. Ingen arealer er vernet, eller foreslått vernet, i nærheten av tiltaksområdet i 
Vårheia. Det finnes heller ikke vernete vassdrag i dette området.  
 
 

 

Figur 4. Utskrift fra Naturbasen (www.naturbase.no). Ingen viltområder, artsdata, naturtyper, kultur-

landskap eller verneområder er avmerket innenfor tiltaksområdet i Vårheia.  

 
 
RØDLISTEARTER 
Kun èn rødlisteart ble registrert under feltarbeidet i Vårheia; ask (kategori NT; nær truet) (tabell 2). 
Flere eksemplarer ble påvist i tilknytning til bebyggelse og langs E16 sørøst i tiltaksområdet. Utover 
dette er det sannsynlig at enkelte rødlistede fuglearter opptrer innenfor tiltaksområdet. Iflg. 
Artsdatabankens artskart ble til sammen åtte rødlistede fuglearter registrert med hekkeforekomst i 
1981-82 innenfor 10x10 km ruten som Vårheia er en del av (Atlas-registreringer i regi av Norsk 
Ornitologisk Forening). Av disse er det sannsynlig at to arter kan hekke innenfor selve tiltaksområdet; 
stær (kategori NT) i tilknytning til tettbebyggelsen og strandsnipe (kategori NT) i de største innsjøene 
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(Spåkevatnet, Stemmevatnet og muligens Ullbergvatnet). Både stær og strandsnipe regnes som vanlige 
arter i regionen, men feltarbeidet i Vårheia ble utført for seint på sommeren til å kunne fange opp 
endelig status. Utover dette er det sannsynlig at streifeksemplarer av fiskemåke (kategori NT) jevnlig 
opptrer innenfor tiltaksområdet. Også denne arten regnes som vanlig i regionen. Totalt sett består 
faunaen og karplante-, mose- og lavfloraen i Vårheia av bare vanlige og vidt utbredte arter. Sann-
synligheten for å finne rødlistede eller uvanlige arter av moser og lav i dette området vurderes som 
liten.   
 
● Området har liten verdi med hensyn på forekomst av rødlistearter 

 
 
Tabell 2. Rødlistearter i tiltaksområdet i Vårheia i Bergen kommune. Rødlistestatus iht. Kålås mfl. 
(2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.no. 

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer 
   

Ask 
    

NT (nær truet) 
    

Ved bebyggelse og nær E16 
    

Fremmede arter 
Strandsnipe NT (nær truet) Trolig ved store innsjøer Påvirkning utenfor Norge 
Fiskemåke  NT (nær truet) Trolig streiffugl Påvirkning fra stedegne arter, 

menneskelig forstyrrelse, høsting 
Stær  NT (nær truet) Trolig ved bebyggelsen  Påvirkning på habitat, påvirkning 

utenfor Norge 
 
NATURTYPER 
DNs Naturbase viser ingen prioriterte naturtyper i tiltaksområdet, jf. DN-håndbok 13 (DN 2006). 
Heller ikke under befaringen 17. august 2011 ble det registrert naturtyper i Vårheia som er godt nok 
utviklet til å kunne utgjøre egne kartleggingsenheter som prioritert naturtype i henhold til DN-håndbok 

13. To steder opptrer imidlertid gamle bjørkesuksesjoner (utforming av naturtype; gammel lauvskog) i 
et omfang som er stort nok til at forekomstene er avgrenset på kart (se lokalitet 1 og 2 i figur 15) og 
gitt en beskrivelse som ”utvalgte arealer med verdi for biologisk mangfold”. Se senere. 
 
● Området har ingen verdi med hensyn på forekomst av prioriterte naturtype 

 
 
TRUETE VEGETASJONSTYPER 
Tiltaksområdet i Vårheia består av fattige og homogene vegetasjonstyper som har en vid utbredelse 
både lokalt og i regionen for øvrig. I midtre og sørlige områder dominerer glissen og forholdsvis ung 
bjørkeskog med innslag av noe furu. Mot nord blir furu gradvis vanligere – og dominerer etter hvert 
helt (figur 5). Spesielt i sørlige områder har furua gjennomgående ung alder. I busksjiktet i bjørke-
skogen inngår mye einer og en del pors. Videre opptrer noe rogn, trollhegg, ørevier, gråor og svartor. 
Sistnevnte er knyttet opp mot vannveiene i området. I lavereliggende områder ned mot bebyggelse og 
veinett langs Arnavågen finnes en del platanlønn og plantet gran. Begge disse artene har spredt seg 
langs eksisterende kraftlinjetrasé et stykke oppover Mjådalen. Andre treslag som kun opptrer i lav-
landsområdene er; hegg, selje og ask. Ryddebeltene under de mange kraftlinjene som gjennomløper 
utmarksområdene i Vårheia bidrar generelt til å forsterke innslaget av ungskog i tiltaksområdet.   
 
Vegetasjonen i Vårheia består av vanlige vegetasjonstyper. Ingen av de registrerte vegetasjonstypene 
regnes som truet (se Fremstad & Moen 2001). 
 
● Området har ingen verdi med hensyn på truete vegetasjonstyper   
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Figur 5. Furu dominerer nord i tiltaksområdet (øverst til venstre), mens bjørk er vanligst i sør (øverst 
til høyre). Svartor finnes sparsomt langs bekkefaret i Mjådalen og ellers rundt enkelte vann (nederst til 

venstre). Gråor har liten utbredelse i høyereliggende deler av Vårheia (nederst til høyre). 

 
 

KARPLANTER, MOSER OG LAV  
Floraen i Vårheia består av vanlig utbredte arter som er lite kravfulle. De oseaniske floraelementene 
rome, klokkelyng og bjønnkam er rikt representert i tiltaksområdet. Stedvis finnes også storfrytle, 
blåknapp og kystmaure. Blåtopp dominerer feltsjiktet både i skog og mer åpent terreng. Ofte inngår 
pors og einer i kombinasjon med blåtopp. Røsslyng og klokkelyng har vid utbredelse der lystilgangen 
er god. På eksponerte fjellrabber med skrint jordsmonn vokser melbær. Også rypebær er registrert her. 
Ellers opptrer tyttebær alminnelig, mens blåbær, blokkebær og krekling er mer fåtallige. Andre vanlige 
arter i feltsjiktet er skrubbær, skogstjerne, tepperot, smyle, stri kråkefot og teiebær. I mer åpne partier 
finnes heisiv, kornstarr, bråtestarr, stjernestarr, knegras og lusegras. I tråkk forekommer også krypsiv. 
I myrområder og vannmiljø kommer følgende arter inn: Torvmyrull, duskmyrull, hvitmyrak, rund-
soldogg, dikesoldogg, tettegras, øyentrøstart, myrhatt, bukkeblad, tjønnaks og hvit nøkkerose. I tillegg 
opptrer ulike torvmosearter (Sphagnum sp.). Artsmangfoldet i Vårheia må karakteriseres som lavt. 
 
I lavereliggende områder nær bebyggelse og E16 øker artsmangfoldet betydelig. Her opptrer en rekke 
arter knyttet til kulturlandskap og veikantmiljø, for eksempel: Geitrams, bringebær, engsoleie, lyssiv, 
sløke og høymole. To av de registrerte artene, platanlønn og rynkerose, er oppført på den norske 
svartelisten (se Gederaas mfl. 2007). Platanlønn er vanlig utbredt i tilknytning til bebyggelse og E16, 
og finnes også et stykke oppover langs høyspentlinjen som går gjennom Mjådalen øst i tiltaksområdet. 
Rynkerose ble registrert i veikanten nær bebyggelse helt sørøst i tiltaksområdet.  
 
På bakken og på fjellrabb i bjørkeskogen vokser følgende kryptogamer: Nervesotmose (Andreaea 

rothii), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), etasjemose (Hylocomium splendens), matteflette 
(Hypnum cupressiforme), buttgråmose (Racomitrium aciculare), heigråmose (R. lanuginosum), 
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fjærmose (Ptilum crista-castrensis), vanlig bjørnemose (Polytrichum commune), grynrødbeger 
(Cladonia coccifera), pigglav (C. uncinalis), kystpute (C. subcervicornis), lys reinlav (C. arbuscula), 
skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) og stiftnavlelav (Umbilicaria deusta). På bjørkestamme ble 
følgende kryptogamer registrert: Matteflette (Hypnum cupressiforme), krusgullhette (Ulota crispa), 
melbeger (Cladonia fimbriata), fingerbeger (C. digitata), grå fargelav (Parmelia saxatilis), bristlav (P. 

sulcata), papirlav (Platismatia glauca) og elghornslav (Pseudovernia furfuraceae).  
 
I bekken som renner gjennom Mjådalen (wp 253) ble følgende mosearter registrert: Rødmuslingmose 
(Mylia taylori), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), knippegråmose (Racomitrium fasciculare), 
nikkemose (Pohlia sp.), ribbesigd (Dicranum scoparium) og mattehutremose (Marsupella emarginata). 
 
Floraen består av vanlige og vidt utbredte arter. Bortsett fra ask, som er et vanlig treslag, er ingen arter 
ført opp på den norske rødlisten (jf. Kålås mfl. 2010).  
 
● Området har liten verdi med hensyn på forekomst av karplanter, moser og lav   

 

Figur 6. Kornstarr (til venstre) opptrer vanlig i fattige partier i Vårheia. Ildkjuke på bjørk (til høyre). 
 
 
 
FUGL, PATTEDYR, KRYPDYR OG AMFIBIER 
Gjennom viltkartleggingen i Bergen kommune (Steinsvåg & Overvoll 2005) ble det ikke påvist 
verdifulle viltområder eller trekkveier innenfor tiltaksområdet på Vårheia. Feltarbeidet som ble utført i 
2011, understøtter dette inntrykket. Nesten hele det aktuelle området består av trivielle naturtyper med 
en nokså alminnelig fugle- og pattedyrfauna. Ingen sjeldne eller spesielt sårbare arter er registrert. 
Spurvehauk, som ble observert jaktende helt sør i tiltaksområdet, regnes som den vanligste rovfugl-
arten i Bergen kommune. Hekking skjer oftest i granplantefelt. Bortsett fra bebygde områder ned mot 
Arnavågen, mangler kulturlandskap i tiltaksområdet. Derfor finnes det svært få arter som er tilknyttet 
kulturlandskapet. Under feltarbeidet ble 14 fuglearter registrert. Det lave antallet har også sammen-
heng med at hekkesesongen var overstått. På ettersommeren trekker mange fugler bort fra sine 
hekkeområder – og gir i tillegg fra seg lite lyd. Derfor er de langt vanskeligere å registrere enn i sang-
perioden på våren og forsommeren.  
 
Spurvefugler er som ventet klart dominerende artsgruppe i Vårheia. Typiske arter i de fattige og 
forholdsvis homogene skogområdene er: Løvsanger, bokfink, trepiplerke, rødstrupe, rødvingetrost, 
kjøttmeis, granmeis, blåmeis og grønnsisik. I bjørkeskogen sør i tiltaksområdet ble flere stjertmeis 
observert på næringssøk (figur 7). Ned mot bebyggelsen fantes grønnfink og låvesvale. Ingen 
fuglearter med tilknytning til vann eller våtmark ble registrert. Det er likevel mulighet for at både 
strandsnipe, stokkand, krikkand og linerle hekker innenfor området. Sistnevnte finnes trolig også i 
tilknytning til bebyggelsen. 
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Av pattedyr opptrer hjort i relativt tett bestand. Det ble funnet mange tråkk og sportegn over hele 
området (figur 7). Forekomst av andre pattedyrarter er ikke kjent i detalj. Trolig opptrer rødrev, hare, 
røyskatt og ulike arter av smågnagere, spissmus og flaggermus. I lavereliggende områder ned mot 
Arnavågen finnes sannsynligvis ekorn og piggsvin. Verken Rovbasen eller andre kilder gir opplys-
ninger om forekomst av store rovdyr innenfor tiltaksområdet.  
 
Av krypdyr og amfibium ble hoggorm registrert under feltarbeidet. Sannsynligvis opptrer også frosk 
og padde vanlig i området.  
 
● Området har liten verdi med hensyn på fugl, pattedyr, krypdyr og amfibier   

 

 

Figur 7. Stjertmeis (til venstre) og hjortetråkk over myr (til høyre). 

 
 
FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
Tiltaksområdet grenser mot innsjøene Stemmevatnet og Spåkevatnet i nord, og gjennom tiltaksområdet 
går to vannstrenger mot nordvest og til Spåkevatnet. Spåkevatnet renner til Gaupåsvatnet i 
Gaupåsvassdraget, som igjen renner til sjø gjennom Ytre Arna. Det meste av tiltaksområdet i Vårheia 
ligger således i de sørlige deler av nedbørfeltet til Gaupåsvassdraget. Vannkvaliteten i disse øvre 
innsjøene har variabelt surhetsnivå med periodevis lave pH-verdier, og surstøtperioder er observert 
(Bjørklund mfl. 1996). 
 
Det er ingen prioriterte naturtyper som bekkekløft, fosserøyksone eller viktige bekkedrag knyttet til 
akvatisk miljø i tiltaksområdet. Bekkene og innsjøene har ingen forekomst av viktige fiskearter, og 
bekkene utgjør derfor heller ikke viktige gyteområder for slike arter.  
 
Svart høstlibelle (Sympetrum danae Sulzer, 1776) ble observert ved befaringen. Dette er vår desidert 
vanligste høstlibelle, og finnes i mesteparten av landet ved de fleste vann, men foretrekker små, 
næringsfattige, sure vann med vegetasjonsrike kanter. De flyr fra midten av juni til oktober, med 
hovedvekt i august. Det ble også gjort observasjoner av stor blåvannymfe (Enallagma cyathigerum 
Charpentier, 1840) i myrområder i Vårheia.  
 
Både Spåkevatnet og Stemmevatnet skal ha tette bestander av aure. I Spåkevatnet er det også satt ut 
karuss (Carassius carassius L. 1758). Denne karpefisken er satt ut i en rekke dammer og innsjøer i 
Bergen. Foruten i en rekke private hagedammer, finnes karuss i fire større innsjøer: Kalandsvatnet og 
Mildevatnet i Fana, Kristianborgvatnet på Minde og altså i Spåkevatnet i Arna (Johnsen 1997). 
 
 

● Området har liten verdi med hensyn på akvatisk biologisk mangfold,  
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Figur 8. Spåkevatnet (kote 116, øverst til venstre) og Stemmevatnet (kote 154, øverst til høyre) grenser 

begge mot tiltaksområdet i nord. Bekken fra Ullbergvatnet mot Spåkevatnet (nederst til venstre). Svart 

høstlibelle (nederst til høyre). 
 
 
 
 
UTVALGTE AREALER MED VERDI FOR BIOLOGISK MANGFOLD 
Avgrensning av utvalgte arealer med verdi for biologisk mangfold i Vårheia er vist i figur 15. 
Enkle lokalitetsbeskrivelser følger nedenfor. Det presiseres at ingen av arealene vurderes å være godt 
nok utviklet til å utgjøre egne kartleggingsenheter som prioritert naturtype i henhold til DN-håndbok 

13. 
 
OMRÅDE 1: SØR FOR MERKESHAUGEN  
 
Gammel lauvskog, utforming gamle bjørkesuksesjoner, opptrer i østre randsone av åsryggen som 
strekker seg sørøstover fra Merkeshaugen (wp 251) (figur 9). På enkelte råtne eksemplarer av bjørk 
vokser knivkjuke og knuskkjuke. I busksjiktet dominerer einer, ellers inngår noe rogn og pors. I 
feltsjiktet forekommer blåtopp mest vanlig, men det finnes også partier med smyle, kornstarr, tepperot, 
skrubbær, skogstjerne, hårfrytle, bjønnkam, stri kråkefot og lyngartene tyttebær, blåbær og røsslyng.  
På bjørkestamme ble følgende kryptogamer registrert: Matteflette (Hypnum cupressiforme), krus-
gullhette (Ulota crispa), melbeger (Cladonia fimbriata), fingerbeger (C. digitata), grå fargelav 
(Parmelia saxatilis), bristlav (P. sulcata), papirlav (Platismatia glauca) og elghornslav (Pseudovernia 

furfuraceae). På bakken og på fjellrabb i bjørkeskogen vokser: Nervesotmose (Andreaea rothii), 
stripefoldmose (Diplophyllum albicans), etasjemose (Hylocomium splendens), matteflette (Hypnum 

cupressiforme), buttgråmose (Racomitrium aciculare), heigråmose (R. lanuginosum), fjærmose 
(Ptilum crista-castrensis), grynrødbeger (Cladonia coccifera), pigglav (C. uncinalis), kystpute (C. 

subcervicornis), skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) og stiftnavlelav (Umbilicaria deusta). 
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Figur 9. Gammel bjørkesuksesjon sør for Merkeshaugen. Til høyre knuskkjuke og matteflette. 

 
 
OMRÅDE 2: ØST FOR MERKESHAUGEN  
 
Gammel lauvskog, utforming gamle bjørkesuksesjoner, opptrer i østvendt skråning, med et platå, 
under brattskrent øst for Merkeshaugen og sør for Mjådalen (wp 252) (figur 10). Utforming og 
artsinventar viser betydelig overlapp med lokalitet nr. 1, se overfor, også når det gjelder kryptogam-
floraen. I feltsjiktet inngår i tillegg hengeving. Videre finnes enkelte store eksemplarer av rogn. 
Bergveggen mot vest bidrar til et noe fuktigere vekstmiljø, og i nordlige del av lokaliteten inngår en 
del ustabil rasmark. 
 
 

Figur 10. I den østvendte skråningen øst for Merkeshaugen opptrer gamle bjørkesuksesjoner. I sørlige 

del av lokaliteten ligger er bergvegg i bakgrunnen (til venstre), og i nord opptrer rasmark (til høyre). 

 
 
OMRÅDE 3: GRUNNAVATNET  
 
Grunnavatnet er, som navnet indikerer, en grunn innsjø sentralt i tiltaksområdet, om lag kote 147-148 
(figur 11). Rundt vannspeilet opptrer myr, spesielt i sørøstre ende. Langs nordøstsiden av vannet 
følger en stor kraftlinje med tilhørende ryddebelte. Karakteristiske karplanter ved Grunnavatnet er: 
Hvit nøkkerose, tjønnaks, bukkeblad, hvitmyrak, torvmyrull, duskmyrull og dikesoldogg. Langs 
vannkanten dominerer ulike torvmosearter (Sphagnum sp.).   
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Figur 11. Grunnavatnet ligger sentralt i tiltaksområdet og nær en kraftlinjetrasé. Hvit nøkkerose 
(øverst til høyre) og hvitmyrak (nederst til venstre) vokser begge i dette området.  

 
OMRÅDE 4: MYR NORD FOR GRÅBERGET  
 
Mellom Gråberget og Vårheia ligger en godt arrondert fattigmyr inneklemt mellom skogområder i øst 
og vest (figur 12). Myra har enkelte åpne vannspeil langs østsiden, og drenering skjer sørover mot 
Mjådalen. Karakteristiske arter er: Torvmyrull, duskmyrull, bjønnskjegg, kornstarr, stjernestarr, 
hvitmyrak, rundsoldogg, dikesoldogg, klokkelyng, øyentrøstart, blåtopp og røsslyng. Det finnes også 
litt rome, ellers dominerer ulike torvmosearter (Sphagnum sp.). Omkring myra vokser noe pors og 
svartor i tillegg til bjørk, furu og einer. 
 
 

 

Figur 12. Myra mellom Gråberget og Vårheia er fattig og har et beskjedent artsmangfold. Her vokser 

bl.a. duskmyrull. 
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OMRÅDE 5: ULLBERGVATNET 
 
Ullbergvatnet, kote 145, er største innsjø i tiltaksområdet (figur 13) og har avløp mot Spåkevatnet i 
nord. Innsjøen er forholdsvis grunn. Den er omgitt av myr, mest i sør, og langs utløpet i nord. 
Karakteristiske arter er: Rome, torvmyrull, duskmyrull, bjønnskjegg, kornstarr, stjernestarr, hvitmyrak, 
rundsoldogg, dikesoldogg, tettegras, klokkelyng, øyentrøstart, blåtopp, røsslyng og pors. Ellers 
dominerer ulike torvmosearter (Sphagnum sp.). 
 
 

Figur 13. Ullbergvatnet med Vårheia i bakgrunnen (til venstre). Rome er en oseanisk art (til høyre). 

 
 
 
OMRÅDE 6: BERGVEGG NED MOT SPÅKEVATNET  
 
Ved sørenden av Spåkevatnet reiser en bratt bergvegg seg mot øst (figur 14). Denne fjellformasjonen 
representerer potensiell hekkelokalitet for klippehekkende fugler, i første rekke ravn og enkelte 
rovfuglarter. Tre- og busksjiktet er dominert av bjørk, furu og einer. Lokaliteten er imidlertid ikke 
undersøkt i detalj, menn vegetasjonen er sannsynligvis noe rikere i rasmarka nedenunder bergveggen. 
 
 

Figur 14. Den bratte, vestvendte bergveggen som vender ned mot sørlige del av Spåkevatnet er 

potensiell hekkelokalitet for flere klippehekkende fuglearter.  
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SAMLET VURDERING AV VERDIER 
De omtalte naturverdiene knyttet til planområdet består av er vanlig forekommende arter og er 
vurdert å ha liten verdi med hensyn på samtlige omtalte elementer (tabell 3). Likevel er seks 
områder valgt ut med hensyn på at disse kan være viktige å ta vare på for å skape liv og dynamikk 
ved en forestående planmessig utnyttelse av arealene (figur 15). 
 
 
Tabell 3. Samlet vurdering av verdier for biologisk mangfold i tiltaksområdet i Vårheia. 

 

Fagtema Status  
Verdi   

  Liten            Middels              Stor 

Rødlistearter 
Ask (NT) er eneste sikre rødlistearter i tiltaksområdet. 
Sannsynligvis hekker også strandsnipe (NT) og stær 
(NT) 

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

      � 

Naturtyper Ingen registrert naturtypelokaliteter ------------------------------------------- 

    � 
Karplanter,  
moser og lav 

Vanlige vegetasjonstyper. Floraen består av vanlige og 
vidt utbredte arter  

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

    � 

Pattedyr Vanlige arter ------------------------------------------- 

    � 

Fugl  Vanlige arter ------------------------------------------- 

    � 
Verdifulle 
lokaliteter 

Ingen prioriterte naturtyper eller viktige lokaliteter ------------------------------------------- 

    � 
Fisk og 
ferskvanns-
organismer 

Vanlig forekommende ferskvannsarter, og tette 
bestander av aure i innsjøene i nord.  
Karuss satt ut i Spåkevatnet 

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

    � 
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Figur 15. Avgrensning av utvalgte arealer med verdi for biologisk mangfold i Vårheia: Gammel 

lauvskog; utforming gamle bjørkesuksesjoner (1 og 2), innsjøer med tilliggende myrområder (3 og 5), 

myr (4) og bergvegg (6).  
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