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FORORD 
 
 

IKEA begynte vinteren 2010 arbeidet med bygging av nytt varehus på Nyborg i Åsane ved Bergen, og 

prosjektet har på forhånd vært gjenstand for full konsekvensutredning i forbindelse med godkjenning av 

reguleringsplanen for tiltaket.  
 

Rådgivende Biologer AS hadde ansvar for de naturfaglige elementene i det arbeidet, og har nå på 

oppdrag fra IKEA Eiendom Holding AS også hatt ansvar for miljøovervåking av fagtema ”biologisk 
mangfold” med vekt på fuglelivet og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse med pågående utbygging. 

Overvåkingen startet våren 2008, og undersøkelsene de to første årene utgjør et startpunkt før 

anleggsarbeidet har startet opp. Undersøkelsene i 2011 har fulgt opp utbyggingen i tett samarbeid med 
utbygger og de ansvarlige.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Kari Saarisilta og Thor Småbrekke ved Constructa for et godt 

samarbeid underveis, og takker Sören Jonsson, Byggesjef IKEA Norge, for oppdraget. 
 

Bergen, 15. april 2012 
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SAMMENDRAG  
 
Johnsen, G.H., O.K. Spikkeland & S. Kålås. 2012 

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane.  

Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2011. 

Rådgivende Biologer AS rapport 1534,32 sider, ISBN 978-82-7658-910-8. 
 

Rådgivende Biologer AS har i 2011 på oppdrag fra IKEA Eiendom Holding AS utført miljøovervåking 

av fagtema ”biologisk mangfold” med vekt på fuglelivet og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse 
med den pågående utbygging av nytt IKEA varehus på Nyborg i Åsane. Overvåkingen bygger på 

undersøkelsene utført i forbindelse med konsekvensutredningene, og to år med grunnleggende 

registreringer før selve utbyggingen startet vinteren 2010.  
 

 

Tiltaket og området 
 

Utbygging av nytt IKEA varehus på Nyborg startet opp med masseutskifting i slutten av januar 2010. 
Dalelven gjennom tiltaksområdet er lagt om i henhold til planene, og den nye elven var ferdigstilt tidlig 

i juli 2010. I overvåkingsåret 2011 har det i liten grad vært utført ytterligere naturinngrep på IKEA-

området, mens det er etablert nytt planfritt veikryss på E16 / E39 sør for tiltaksområdet. Dette har 

medført betydelige inngrep i og ved Midtbygdavassdraget. Høsten 2011 er IKEA-bygget så godt som 
ferdigstilt, men arbeidet med veikrysset pågår videre utover vinteren 2012. 

 

Tiltaksområdet ligger langs Midtbygdavassdraget nord for E39, og har et meget høyt grunnvannspeil, 
der særlig områdene sør mot motorveien tidligere var myrlendte. Nord for tiltaksområdet ligger 

kulturlandskapet noe høyere og er i mindre grad preget av den høye grunnvannstanden. 

Kulturlandskapet består av innmarksbeite og også fulldyrket jord, men i dag er begge landskapstypene 

kun benyttet til sporadisk beite for sau og noen hester, og innmarksarealene blir i liten grad slått. 
Gjengroing med krattskog preget selve tiltaksområdet før utbyggingen. 

 

 

Ornitologiske undersøkelser  
 

Det er gjennomført taksering av fugl i 2011 på tilsvarende måte, og i samme område, som tidligere 

taksert i 2006, 2008, 2009 og 2010. Innenfor tiltaksområdet og en omkringliggende randsone, som til 

sammen utgjør influensområdet, ble henholdsvis 61, 57, 58 og 56 fuglearter påvist disse årene, mot 47 
arter i 2011. Selv om nedgangen i antall arter er merkbar i 2011, kan en stor del av forskjellene til-

skrives variasjon i antall tilfeldige gjester. 

 
Hekkefugltakseringer på og nær IKEA-tomten viser at antall hekkende fuglepar både i 2010 og 2011 var 

redusert i forhold til de foregående årene, hvilket var forventet ut fra de omfattende terrenginngrepene 

og forstyrrelsene som var knyttet til den igangsatte varehusutbyggingen. Med hensyn til artsinventar var 

de aller fleste fugleartene fremdeles representerte innenfor karteringsområdet begge disse årene. Totalt 
sett er det registrert en betydelig nedgang i antall viper. Det ble ikke påvist vesentlige endringer i fugle-

faunaen som er knyttet til Banntjørn. 

 
Det åpne anleggsområdet som ble etablert på varehustomten i løpet av 2010, og som gjennom vår-

sesongen dette året bestod av jordhauger, vannpytter og steinfyllinger, viste seg å ha en viss tiltrekning 

på fuglearter som tjeld, vipe og linerle samt streifindivider av kråke, fiskemåke, gråspurv, stær, troste-
fugler og finkefugler. I 2011 var mesteparten av disse midlertidige habitatene erstattet med bygnings-

masse og veiarealer, samtidig som det omlagte elveløpet forbi varehustomten ble ferdig opparbeidet, og 

skråningene opp fra elveløpet tilsådd med gress. Det nye elveløpet har vist seg attraktivt for blant annet 

stokkand, krikkand, linerle, låvesvale og kråke. Dessuten bruker mange andre arter de tilstøtende 
grøntarealene til næringssøk. Fiskemåke, kråke og linerle ble også hyppig observert inne på selve 

varehustomten. Det ble ellers konstatert hekking av låvesvale under ny gangbru over omlagt elveløp.  
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Miljøgifter i sedimenter 
 
Sedimentprøver fra Banntjørn og Liavatnet er tatt høsten 2008, 2010 og 2011. Prøvene har vist at 

situasjonen i Banntjørn oppstrøms tiltaksområdet, har vært relativt stabil for både metaller, PAH-stoffer 

og PCB-stoffer. Resultatene fra Liavatnet har vist en markert økning særlig for PAH- og PCB-stoffer i 
sedimentene etter at tomte- og veiarbeider startet. Økningen skjedde fra 2008 til 2010, mens det har vært 

en nedgang fra 2010 til 2011 for de fleste stoff. Dette tyder på at økningen skyldes en episodisk tilførsel 

av miljøgifter, som trolig er utløst ved at det har blitt gravd i forurensede masser. Det skal samles inn og 

analyseres nye prøver høsten 2012. Om tilførselen av miljøgifter har vært episodisk forventes en videre 
nedgang mot de nivåer som ble målt før arbeidene ble igangsatt.  

 

 

Bunndyr 
 

Antallet arter og dyregrupper av bunndyr i innløp til Banntjørn og Liavatnet har vært på noenlunde 

samme nivå begge stedene i årene 2008-2011. På tross av at vannet i innløpet til Liavatnet i lange 

perioder har hatt et høyt partikkelinnhold, i samband med anleggsarbeidene, er bunndyrfaunaen lite 
endret. Mengdene av arter og grupper i innløpet til Liavatnet er ikke vesentlig lavere nå enn før arbeidet 

startet, og høyere enn i kontrollområdet oppstrøms anleggsområdet. ASTP-indeksen er noe redusert, 

men reduksjonen i denne indeksen, som måler økologisk tilstand, kan også sees i kontrollområdet i 
innløpet til Banntjønn. Anleggsarbeidene ser derfor ut til å ha ført til små endringer som forventes 

reverserte når anleggsarbeidene avsluttes. 

 
 

 

Fisk  
 

Tilstanden til fisken i elven nedstrøms anleggsområdet er undersøkt ved elektrofiske og analyser av 
fiskegjeller både før og etter at anleggsarbeidet startet. Det er heller ikke i 2011 påvist skader som følge 

av anleggsarbeidet. 

 
En episode med fiskedød ble påvist i øvre deler av elven mellom Banntjønn og Liavatnet i august 2011, 

men den døde fisken ble oppdaget oppstrøms anleggsarbeidene, og skyldes trolig giftig gass som har 

kommet opp fra dypet av Banntjønn. 
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NYTT IKEA VAREHUS PÅ NYBORG I ÅSANE  
 

 

Nytt IKEA-varehus inngår som ett av tre elementer i det større ”Nyborg prosjektet”:  

 A1: Nytt IKEA varehus  

 A2: Ny kirkegård langs Dalavegen 

 A3: Revisjon av kryss E16/E39 på Nyborg 
Det største reguleringsområdet ligger i dalbunnen på Nyborg, og omfatter nederste del av tre tidligere 

landbrukseiendommer på i alt 120 daa. De tre teigene ligger nord for nåværende rundkjøring i E16/E39, 

på Nyborg. Nye reguleringsformål er: 

 Offentlig område / kirkegård i nord på ca. 30 daa. 

 Byggeområde, nytt IKEA varehus i Bergen med tilhørende trafikk- og parkanlegg på 

buffersone, til sammen ca. 70 daa. 

 Landbruks-, natur- og friluftsområde på til sammen ca. 20 daa. 

Det andre reguleringsområdet gjelder utvikling av motorvegkrysset på Nyborg og det tilstøtende 

vegnettet. Her ligger det en vedtatt reguleringsplan for Nyborg fra 1977, som inngår som del av dagens 

hovedvegssystem i Bergen, tidligere omtalt som Nordre Innfartsåre. Dette er i alt ca. 180 daa.  
 

 

 
 

Figur 1. Situasjonsplan og tiltaksområde for ”Nyborg-prosjektet” (versjon 9. november 2006), med 

den planlagte IKEA-bygningen sentralt i bildet (tiltak A1 blått), den planlagte kirkegården nord for 
dette (tiltak A2 rødt) og de nye turvegløsningene i området (tiltak A3). 
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Figur 2.  Midtbygda og tiltaksområdet 14. juli 2011 fotografert mot sørøst fra Vardfjellet (foto: G.H. 

Johnsen). 
 

FRAMDRIFT 2011 
 

Utbygging av nytt IKEA varehus på Nyborg startet opp med masseutskifting i slutten av januar 2010, og 

det ble foretatt omfattende sprengninger langs vassdraget, på vestsiden av elven 12. mai og på østsiden 
26. mai. Under anleggsarbeidet har det vært montert en siltgardin i innløpet til Liavatnet. Den første 

gardinen ble montert 10. mars, men fungerte ikke etter hensikten. Ny gardin ble montert midt i mai, og 

den har fungert bedre. Tilrettelegging av tomten har foregått utover sommeren, og byggearbeidene på 
huset er kommet i gang for alvor høsten 2010. Dalelven gjennom tiltaksområdet er lagt om og rundt 

tiltaksområdet i henhold til planene, og var ferdigstilt tidlig i juli 2010.  

 
På tiltaksområdet har IKEA-bygget i 2011 reist seg, og det er ikke foretatt nye naturinngrep med 

virkning for det eksterne miljø. På naboområdet i sør har veikrysset på Nyborg blitt lagt fullstendig om, 

og dette har medført betydelige inngrep i Midtbygdavassdraget umiddelbart nedstrøms IKEA. IKEA-

bygget sto ferdig høsten 2011, og det har stort sett pågått innredningsarbeider den siste tiden. Veikryss 
og utearealer tilrettelegges for ferdigstilling tidlig vår 2012. 
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BIOLOGISK MANGFOLD, ORNITOLOGI 2011 
 

Det er gjennomført ornitologiske undersøkelser i tiltaksområdet med nærliggende arealer i perioden 

april-august 2011. Området er det samme som er taksert i 2006 (Johnsen og Lislevand 2006), 2008 

(Johnsen mfl. 2009), 2009 (Johnsen mfl. 2010) og 2010 (Johnsen mfl. 2011). De fleste takseringene har 
blitt utført i hekkeperioden vår og forsommer. Takseringene i april og mai dekker også opp fuglenes 

vårtrekk gjennom området. Tilsvarende gir to takseringer på midt- og seinsommeren kunnskap om 

næringssøk og tidlig høsttrekk.  
 

Hovedfokus har også dette året vært å: 

 registrere hvilke arter som finnes innenfor tiltaksområdet og på nærliggende arealer (kvalitative 

registreringer), og på hvilke tidspunkter de opptrer der 

 kartlegge arealbruken til fuglene, primært under vårtrekket og i hekketiden  

 estimere antall hekkende fuglepar innenfor tiltaksområdet og nærliggende arealer (kvantitative 

registreringer). Det såkalte karteringsområdet er definert nedenfor. 
 

En viktig tilleggsaktivitet i 2011 har – i likhet med i 2010 – også vært å: 

 registrere hvordan de ulike fuglearter kvalitativt og kvantitativt reagerer på terrenginngrep og 

forstyrrelser knyttet til utbyggingen av nytt IKEA varehus, der omfattende byggearbeider og 

enkelte terrenginngrep foregikk på, og delvis utenfor, tomten gjennom hele 2011.  
 

Feltarbeidet ble lagt opp både med tanke på å fange opp variasjon i fuglenes forekomst og sangaktivitet 
over tid, og for å tilfredsstille visse krav til metodikken som ble benyttet for å estimere antall hekkende 

fugler i karteringsområdet (revirkartering, se nedenfor). Det ble gjennomført tellinger på følgende ti 

datoer våren og sommeren 2011: 

 April: 10 og 25. 

 Mai: 3, 11, 20 og 28. 

 Juni: 7 og 21. 

 Juli: 10. 

 August: 16. 
 

De fleste dager ble feltarbeidet utført om morgenen, mellom kl. 0520 og 1130. På denne tiden av døgnet 

er fuglene mest aktive og lettest å registrere. Dette gjelder særlig territoriehevdende sangaktivitet. For å 

supplere bildet, ble det foretatt ett besøk på dagtid (kl. 1330-1745) og ett på kveldstid (kl. 1755-2130) til 

området. Ideelt bør feltregistreringer legges til helgedager eller bevegelige helligdager. Begrunnelsen er 
at støy fra biltrafikken langs E16/E39 og rundkjøringen på Nyborg er meget stor på virkedager og derfor 

til sjenanse for effektiv gjennomføring av fugletakseringer. I hekkeperioden baserer disse takseringene 

seg i hovedsak på sang og andre lydytringer fra territoriehevdende fugler.  
 

Ved samtlige åtte besøk i perioden 10. april-21. juni ble det gjennomført revirkarteringer. Dette er en 

metode som kartlegger fuglenes hekkerevir gjennom gjentatte besøk på samme lokalitet. I tillegg ble det 

foretatt totaltellinger, dvs. at samtlige registrerte fugleobservasjoner i området er inkludert i materialet 
som ligger til grunn for denne rapporten. Totaltellinger kan ikke brukes til å gi et eksakt tall på 

hekkende fugler, men gir et godt supplement til foreliggende tall fra revirkarteringene. Revirkarteringen 

ble lagt til de samme områdene som tilsvarende karteringer ble gjennomført i 2006, 2008, 2009 og 
2010. Pga. anleggsvirksomheten på IKEA-tomten, og tilhørende ferdselsforbud, falt imidlertid en 

betydelig del av det opprinnelige takseringsarealet bort i 2011, likesom i 2010. Kombinasjonen av 

avstengt anleggsområde med ferdselsrestriksjoner og skjermende bygningsmasse/høye terrengkonstruk-
sjoner inne på varehustomten, medførte at det var begrenset/tilfeldig hva som har kunnet registreres av 

fugleliv på disse arealene i 2011. Ved hjelp av kikkert og teleskop, og forsøk på innsyn fra ulike 

observasjonsposter, var det imidlertid mulig å danne seg et bilde av fuglenes bruk av disse arealene. Mot 

sør og sørøst er karteringsområdet avgrenset mot E16/E39 og rundkjøringen på Nyborg, mot vest av 
Dalavegen og mot nord og øst av bilveien forbi Heiane, se kart i figur 1 og oversiktsfotos i figur 2 og 

figur 3. Alle bevegelser i felt er GPS-loggført. Det ble også tatt fotografier som dokumenterer 

naturinngrep og andre situasjoner i området. Karteringsområdet, og ytterligere informasjon om karter-
ingsmetodikk, er beskrevet i Johnsen & Lislevand (2006).  
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REGISTRERINGER 2011 
 
Til sammen 47 fuglearter ble registrert i 2011. I forhold til foregående år ble fem nye arter registrert; 

grågås, kanadagås, strandsnipe, steinskvett og gråfluesnapper, mens hele 13 arter som ble notert i 2010, 

falt ut av listen, selv om antall besøk i området var likt begge år. Registrerte arter omtales kort nedenfor: 
 

Gråhegre Ardea cinerea 

1-3 individer på næringssøk i Banntjørn i perioden 25. april-20. mai. Dessuten ble 2 individer observert 

på overflukt 7. juni og 1 individ 10. juli.   
 

Grågås Anser anser  

13 individer på overtrekk mot nord i stor høyde 10. april. 

 

Kanadagås Branta canadensis  

2 individer landet nord for Banntjørn 3. mai. 

 

Krikkand Anas crecca  

1-4 individer registrert i Banntjørn, langs omlagt elveløp forbi varehustomten og/eller i tilstøtende 

sumpområder i alt fem ganger i perioden 10. april-7. juni. Det kan ikke utelukkes at arten hekker i 
Banntjørn, men konkrete reir- eller ungeobservasjoner foreligger ikke. 

 

Stokkand Anas platyrhynchus 
4-10 individer observert i Banntjørn, langs omlagt elveløp forbi varehustomten og/eller i sumpområdene 

ved Angeltveit. Inntil 4 hanner registrert i Banntjørn. Her ble 2 nyklekte unger observert 10. juli og 8 

større unger 16. august. Sistnevnte dato beitet flere individer i nyanlagte grasvoller rundt varehustomten. 
Anslagsvis to par hekket i Banntjørn i 2011. 

 

Toppand Aythya fuligula 

Påvist i Banntjørn fire ganger: Ett par 3. mai, tre hanner og èn hunn 20. mai, 1 hann 10. juli og 4 hanner 
og 1 hunn 16. august. Ingen tegn til hekking. 

 

Tjeld Haematopus ostralegus 
2 individer beitende nord for Banntjørn og ved Angeltveit 20. mai, og 1 individ beitende ved Angeltveit 

28. mai. 

 

Vipe Vanellus vanellus 
Fra 1 til 6 individer registrert ved hvert besøk fram til 10. juli. Klar hekkeatferd gjennom hele sesongen 

hos 1 par i sumpmarka mellom Banntjørn og Angeltveit. 3. mai ble 1 par også registrert beitende på 

jordet øst for Banntjørn. Ellers sannsynlig hekkeforsøk på jordene like nord for karteringsområdet i 
retning Langavatnet. Ingen fugler registrert inne på varehustomten. Inntil 6 individer ble periodevis 

observert i ”fluktspill” høyt over Banntjørnområdet.   

 

  

Figur 3.  Vipe ved Angeltveit 10. juli 2011. Foto: Ole Kristian Spikkeland.  
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Enkeltbekkasin Gallinago gallinago 
2-6 individer registrert ved Banntjørn og i sumpområdene vestover mot Dalavegen og Angeltveit 10. 

april, og 1 individ ved Angeltveit 25. april. 

 
Rødstilk Tringa totanus 

1-4 individer registrert ved eller nær Banntjørn i hele perioden 25. april-10. juli, men fuglene var jevnlig 

i kontakt med Langavatn. Kurtiserende atferd. Sannsynlig hekker minst ett par innenfor karterings-
området.   

 

 

Figur 4.  Rødstilk i Banntjørn 20. mai 2011 (foto: Ole Kristian Spikkeland).  

 
Strandsnipe Actitis hypoleucos 

2 individer 11. mai, 1-2 individer 20. mai og minst 1 individ 28. mai i og rundt Banntjørn. 
 

Fiskemåke Larus canus 

Tallrik og vanlig forekommende art i området gjennom hele perioden. Inntil 100 individer registrert 10. 
april. Seinere i sesongen ble mellom 15 og 40 individer notert. Enkeltindivider og små flokker observert 

på overflukt mellom Liavatnet i sør og Langevatn i nord ved samtlige befaringer. Ellers vanlig at 

enkelte individer hviler på lyktestolper, heisekraner osv. i hele området, også inne på varehustomten. 
Næringssøk på jordene under slåtten. Bare unntaksvis registrert nede på selve Banntjørn.  

 

Sildemåke Larus fuscus 

3 til 8 individer observert på overflukter i området gjennom hele perioden. 16. august fanget fuglene 
insekter i lufta over planområdet. 

 

Gråmåke Larus argentatus 
1 individ observert på overflukt 25. april og 3. mai. 

 

Svartbak Larus marinus 
1 individ på overflukt 10. april. 

 

Ringdue Columba palumbus 

”Syngende” nord for Angeltveit i perioden 10. april-10. juli. Ellers overflukter og beitende på innmark 
ved Angeltveit i hele perioden, maks 15 individer 20. mai. 

 

Tyrkerdue Strepropelia decaocto 
1-4 individer registrert, og som oftest ”syngende”, i hele perioden 10. april-16. august. Ett par hadde 

tilhold ved kirkegården, men arten ble også registrert ved Heiane og nord for Banntjørn.  
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Tårnseiler Apus apus 
3-5 individer på næringssøk over karteringsområdet 7. juni. 

 

Sandsvale Riparia riparia 
3-10 individer observert på næringssøk over Banntjørn og øvre del av omlagt elveløp forbi varehus-

tomten i perioden 20. mai-16. august. 

 
Låvesvale Hirundo rustica 

4-80 individer observert på næringssøk over nordlige deler av karteringsområdet i perioden 25. april-16. 

august. Klart flest individer 16. august. Ett par registrert hekkende under ny gangbru over omlagt 

elveløp vest for varehustomten. Arten hekker ellers på bygninger nord for karteringsområdet.  
 

Heipiplerke Anthus pratensis 

2-15 individer ved Banntjørn-Angeltveit i perioden 25. april-11. mai og 8-12 individer den 16. august 
antyder at området brukes av trekkende fugler. 

 

Linerle Motacilla alba 

10-20 individer registrert i og nær karteringsområdet i perioden 25. april-10. juli, og 40-50 individer den 
16. august. Mot slutten av sesongen et stort innslag av ungfugl. Arten ble observert vanlig inne på 

varehustomten og langs det omlagte elveløpet. 

 
Jernspurv Prunella modularis 

1 syngende hann ved Heiane 3. mai, ved Angeltveit 11. mai og sør for kirkegården 20. mai. 

 
Rødstrupe Erithacus rubicola 

2-8 syngende hanner i perioden 10. april-7. juni vest for Banntjørn, ved kirkegården og ved Heiane. I 

tillegg ble 2-4 individer observert 10. juli.  

 
Buskskvett Saxicola rubetra 

1 syngende hann i sumpområdet ved Angeltveit fra 3. til 20. mai. 1 par observert samme sted 21. juni og 

1 hann observert 10. juli og 16. august. Indikerer hekking. 
 

Steinskvett Oenanthe oenanthe 

1 individ ved Dalavegen 25. april.  
 

Svarttrost Turdus merula 

2-8 syngende hanner i hele perioden fram til 10. juli. Ellers spredte observasjoner. 

 
Gråtrost Turdus pilaris 

Vanlig forekommende hekkefugl i og utenfor karteringsområdet. 15-20 individer fram til 21. juni. 30 

registrerte individer den 10. juli inkluderer også ungfugl. Kun 2-4 individer observert den 16. august. 
 

Måltrost Turdus philomelos 

1 syngende hann ved kirkegården 25. april. 

 
Rødvingetrost Turdus iliacus 

Vanlig i hele perioden. Inntil 8 syngende hanner.  

 
Hagesanger Sylvia borin 

3-4 syngende hanner 28. mai og 1 syngende hann 21. juni. 

 
Munk Sylvia atricapilla 

1-10 syngende hanner i perioden 3. mai-21. juni. I tillegg ble 1 hann observert 16. august. 

 

Gransanger Phylloscopus collybita 
1-6 syngende hanner i perioden 25. april-10. juli.  
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Løvsanger Phylloscopus trochilus 
Klart vanligste sanger i og omkring karteringsområdet, med opptil 20 syngende hanner i perioden 25. 

april-10. juli. 16. august ble 3-5 individer observert på næringssøk.   

 
Gråfluesnapper Muscicapa striata 

1 individ ved utløpet av Banntjørn 16. august. 

 
Blåmeis Cyanistes caeruleus 

3-8 syngende hanner og næringssøkende individer i hele perioden.  

 

Kjøttmeis Parus major 
Opptil 15 syngende hanner og spredte observasjoner i og nær karteringsområdet i hele perioden. 

 

Spettmeis Sitta europaea 
1-4 individer registrert ved de fleste besøk i perioden 25. april-16. august. 

 

Skjære Pica pica 

Opptrer spredt i og omkring karteringsområdet. Inntil 30 individer registrert. Ingen konkrete reirfunn.   
 

Kråke Corvus cornix 

Vanlig forekommende i hele området, som oftest enkeltvis. Observeres i tillegg på overflygninger. Inntil 
40 individer 20. mai. Konstatert hekkende i gran ved Angeltveit. 

 

Stær Sturnus vulgaris 
Opptrer vanlig i området. Flere par hekker i nærområdene - og så vidt innenfor karteringsområdet ved 

Heiane. Arten bruker karteringsområdet til næringssøk, eller observeres på overflygninger. Utover i juni 

samles ungfuglflokker (med innslag av voksenfugl) i området, bl.a. for å beite på nyslått mark. 40-50 

individer registrert 21. juni. Arten ble ikke observert 10. juli eller 16. august. 

 

Gråspurv Passer domesticus  

Opptrer vanlig og til dels tallrikt nordøst for Banntjørn, ved Angeltveit, ved kirkegården og lengst nord i 
karteringsområdet. Bruker periodevis både Banntjørn og varehustomten til næringssøk.   

 

Bokfink Fringilla coelebs 
5-15 syngende hanner i perioden fram til 21. juni. 1 individ 10. juli og 40-50 individer den 16. august, 

inkludert en del ungfugl. 

 

Grønnfink Carduelis chloris 
Syngende hanner ved Banntjørn, Angeltveit og kirkegården gjennom hele perioden. 

 

Grønnsisik Carduelis spinus 
Enkeltindivider og småflokker observert på overflukt fra og med 3. mai. Maksimum 30-40 individer den 

16. august, inkludert en del ungfugl. 

 

Brunsisik Carduelis cabaret 
Territoriehevdende individer sørvest for Angeltveit og ved kirkegården fra og med 11. mai. Maksimum 

10-15 individer den 16. august, inkludert en del ungfugl. 

 
Sivspurv Emberiza schoeniclus 

1-2 syngende hanner ved Banntjørn i perioden 25. april-7. juni, og 1 syngende hann ved Angeltveit 3. 

mai. 
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Tabell 1. Fuglearter registrert i og nær karteringsområdet for nytt IKEA varehus i Bergen vår og sommer 
2011. Koder for å angi status for forekomst under trekket og/eller i hekketiden er som angitt nedenfor. 

Forklaring til tabellen: 

B   Mulig hekkende T   Vanlig på trekk og/eller streif 

C   Sannsynlig hekkende t    Tilfeldig på trekk og/eller streif 

D   Konstatert hekkende O   Opptrer trolig året rundt, men hekker ikke 

 

Art I karterings-

området  

Nær karterings-

området  

 Art I karterings-

området  

Nær karterings-

området  

Gråhegre T T  Buskskvett C   

Grågås  t t  Steinskvett t  

Kanadagås t t  Svarttrost C C 

Krikkand B   Gråtrost D D 

Stokkand D C  Måltrost t B 

Toppand t   Rødvingetrost D C 

Tjeld t B  Hagesanger B  C 

Vipe D D  Munk C C 

Enkeltbekkasin C    Gransanger  C 

Rødstilk C C  Løvsanger C C 

Strandsnipe  t C  Gråfluesnapper t   

Fiskemåke T T  Blåmeis C C 

Sildemåke t t  Kjøttmeis C C 

Gråmåke t t  Spettmeis t C 

Svartbak t t  Skjære O C 

Ringdue O C  Kråke D C 

Tyrkerdue B C  Stær TD  D 

Tårnseiler t t  Gråspurv D D 

Sandsvale t t  Bokfink C C 

Låvesvale B D  Grønnfink B C 

Heipiplerke T C  Grønnsisik C C 

Linerle D D  Brunsisik C C 

Jernspurv t C  Sivspurv C   

Rødstrupe C C     

 

 

RØDLISTEARTER  

 

Seks av de registrerte fugleartene innenfor karteringsområdet for nytt IKEA varehus i 2011 er rødlistet 

(jf. Kålås mfl. 2010) (tabell 2). 
 

Tabell 2. Registrerte rødlistearter i karteringsområdet for nytt IKEA varehus i Bergen. Rødlistestatus 
iht. Kålås mfl. (2010).   

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus Forekomst 

Vipe  Vanellus vanellus NT (nær truet) Hekkefugl  
Strandsnipe  Actitis hypoleucos NT (nær truet) Streiffugl 
Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Næringssøk/overflukt  

Tyrkerdue Strepropelia decaocto   VU (sårbar) Hekkefugl i nærområdet 

Tårnseiler Apus apus   NT (nær truet) Tilfeldig gjest  

Stær Sturnus vulgaris NT (nær truet) Hekkefugl  
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 2011 
 

VASSDRAGSBESKRIVELSE 
 

Tiltaksområdet ligger ved Midtbygdavassdragets øvre deler, mellom Banntjørn og Liavatnet (figur 5). 

 

 
 

Figur 5.  De sentrale deler av Midtbygdavassdraget, med tiltaksområdet nordvest for E39, mellom 
Banntjørn og Liavatnet. 

 

BANNTJØRN 

 

Banntjørn er en 0,02 km² stor innsjø, med kulturlandskap ned mot innsjøen både i nord og øst, og 
skogområder langs sør- og sørvestsiden der utløpet sørover går. I nord er det også utfylt til industri både 

ved Heiane og langs innløpet fra Langavatnet. I innsjøen er det aure. Røye kan trolig forekomme 

sporadisk, men det er usikkert om røyen har forhold for å rekruttere her. Det er imidlertid tette bestander 
av røye både i Langavatnet oppstrøms og Liavatnet nedstrøms, og det er ingen vandringshindre på 

elvestrekningene mellom innsjøene. Aure har gode rekrutteringsforhold i innløpselven fra Langavatnet.  

 

ELVESTREKNINGENE 
 

Midtbygdavassdraget, fra Langavatnet til Flatevad øverst i Haukedalen, ble kanalisert og flomsikret på 

1950-tallet. I tiltaksområdet ble utløpselven fra Banntjørn flyttet til nytt løp skutt i fjell nokså rett 
sørover mot Liavatnet. Den opprinnelige utløpselven svingte vestover mot Angeltveit, og fulgte elven 

derfra videre sørover. Utløpselven fra Banntjørn har således et bunnsubstrat som veksler mellom fjell og 

områder med finere sediment. På de nedre delene mot motorveien består substratet av finpartikulært 
sediment med høyt organisk innhold, også med mye vannplanter. Det er ikke store områder av denne 

kanalen som er egnet for rekruttering med godt gytesubstrat, men store deler av elven har gode forhold 

for oppvekst av ungfisk. Det er mye småaure på hele strekningen.  

 
Elven/bekken fra Angeltveit går i hovedsak gjennom myrområder med kratt og skog, og det er bare på 

kortere strekninger at det her er substrat som er egnet for rekruttering av fisk. Denne elvestrekningen har 

kun et lokalt nedbørfelt og derfor variabel vannføring. Høyt grunnvannsspeil i området gjør likevel at 
det alltid er vann i bekken.  
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Figur 6. Nordre utfylte 

strandsone av Banntjørn, 

fotografert mot lokal småindustri 
på Heiane, fra lagringsplass for 

diverse i nordvest (Foto april 

2006).  

  

 

LIAVATNET 
 

Liavatnet har en tett bestand av røye og en middels til tynn bestand av aure. Begge artene hadde ved 

prøvefisket høsten 2008 god kondisjonsfaktor og parasitteringsgraden var lav. Av røye ble de fleste 
årsklasser yngre enn ti år fanget, mens det ikke ble fanget aure eldre enn fire år (Johnsen mfl 2009). 

Innholdet av miljøgifter i aure og røye fra Liavatnet var meget lavt med hensyn på metaller og PCB. 

PAH ble heller ikke påvist i aure, mens det i røya ble påvist i vesentlige konsentrasjoner høsten 2002. 
To nye undersøkelser ble derfor gjennomført på røya; våren og høsten 2003, og det ble da knapt funnet 

spor av PAH verken i kjøtt, lever eller mageprøver fra røya. Sett i lys av samtlige tre prøvetakinger, 

tyder resultatene på at det ikke er behov for noen form for kostholdsrestriksjoner på fisken fra Liavatnet 

(Bjørklund & Kålås 2003). 
 

 

 

TUNGMETALLER OG MILJØGIFTER I INNSJØENE 
 

Det ble samlet inn sedimentprøver med en 0,025 m² stor vanVeen grabb ved det dypeste i begge 

innsjøene 7. desember 2011. Prøvene ble tatt av bunnsedimentets øvre 2-3 cm.  

 

Tungmetaller 

 

Tungmetallinnholdet i de to innsjøene var lavt, og konsentrasjoner av så godt som alle tungmetaller var 
innenfor SFTs tilstandsklasse II = ”god”, mens innholdet av krom var lavere og tilsvarte SFTs 

tilstandsklasse I = "bakgrunnsnivå". Kvikksølvinnholdet var også nå stabilt i tilstandsklasse I. Innholdet 

av bly var øket i Liavatnet fra 2010 til grensen mellom tilstandsklassene II og III, og kobber har også 
hatt en økning i 2011 fra tidligere undersøkelser. Mens økningen av bly har skjedd bare i Liavatnet har 

økningen av kobber skjedd i begge innsjøene, noe som tyder på en felles kilde som ikke er relatert til 

anleggsvirksomheten oppstrøms Liavatnet.  

 
Akkumulering av metaller og tungmetaller i sediment vil kunne virke som en stresskilde for organismer 

i eller nær bunnen. Felles for disse stoffene er at de er giftige for dyrene i det akvatiske miljøet, der 

særlig kobber er giftig for planter, bunnlevende dyr og fisk. Kvikksølv og kadmium er ansett å være de 
mest giftige tungmetallene. Begge kan gi skader på nervesystem, nyrer og føre til foster/fødselsskader 

ved eksponering.  Kvikksølv akkumuleres og oppkonsentreres i næringskjeden og kan overføres fra mor 

til foster hos pattedyr. Kvikksølv er sterkt partikkelbundet og kan akkumulere i svært høye verdier i 

bunnsediment. Kvikksølv i miljøet forefinnes i forskjellige former og forbindelser.  
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Tjærestoffer (PAH) 
 

For PAH-stoffene (polysykliske aromatiske hydrokarboner) ble det før anleggsstart i begge innsjøene 

påvist en rekke forbindelser, men hovedsakelig i lave konsentrasjoner, og summen av de 16 vanlige 
stoffene lå innenfor SFTs tilstandsklasse II = ”god" i Banntjørn ved undersøkelsen i 2010, men i 

Liavatnet nedstrøms anleggsområdet hadde innholdet av PAH-stoffene samlet sett økt med vel fire 

ganger i samme periode, og summen tilsvarte SFTs tilstandsklasse III = ”moderat” (tabell 3).  

 

Tabell 3. Miljøgifter i de øverste 3 cm av sedimentet fra det dypeste i Liavatnet og Banntjørn 24. 

september 2008, 24. oktober 2010 og 7. desember 2011. For Liavatnet er også presentert prøver fra 

2002 (RB-rapport 624). Alle prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins AS. Klif sin 
TA-2229/2007 er benyttet for klasseinndeling av resultatene etter følgende skala:  

 

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

Der målingene ligger på grensen mellom to tilstandsklasser, er fargen for den høyeste benyttet. 

 

Ved prøvene fra Liavatnet i 2010 var det særlig PAH-stoffene fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, 

chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(123cd)pyren og benzo(ghi)perylen som hadde 
økt betydelig, og hadde konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV = ”dårlig” og V = ”meget dårlig”. 

Også de fleste PCB-stoffene hadde økt betraktelig i 2010 i forhold til tidligere og i forhold til kontrollen 

oppstrøms i Banntjørn (vist med svarte uthevete tall i tabellen).  

Stoff / miljøgift Enhet 
Liavatnet Banntjørn 

2002 2008 2010 2011 2008 2010 2011 

Kobber (Cu) mg/kg 45,4 49 48 93 52 49 65 

Sink (Zn) mg/kg 145 170 250 270 201 210 210 
Bly (Pb) mg/kg 33,6 51 86 86 54 58 53 

Krom (Cr) mg/kg 28,7 26 23 30 32 23 28 

Nikkel (Ni) mg/kg 25,1 26 24 31 30 24 25 
Kadmium (Cd) mg/kg 0,163 0,61 1,1 0,86 0,52 0,7 0,46 

Kvikksølv (Hg) µg/kg 0,138 0,213 0,131 0,117 0,230 0,121 0,098 

Naftalen µg/kg 1,1 21,4 61,0 39,8 23,3 42,6 34,8 

Acenaftylen µg/kg <1 1,7 4,1 4,6 7,8 6,6 6,68 
Acenaften  µg/kg <1 4,5 12,2 8,6 6,3 10,3 8,31 

Fluoren  µg/kg <1 14,5 22,4 24,9 14,5 15,3 24,9 

Fenantren  µg/kg 56,7 48,7 164 81,9 102 97,2 98,4 
Antracen µg/kg 50,1 7,8 29,6 18,3 23,8 19,7 22,8 

Fluoranten µg/kg 120 120 504 375 293 216 507 

Pyren µg/kg 125 162 491 257 283 223 249 
Benzo(a)antracen µg/kg 20,2 51,8 282 78,1 134 108 92,3 

Chrysen µg/kg 22,1 113 503 139 160 156 170 

Benzo(b)fluoranten µg/kg 63,5 153 800 370 177 219 206 

Benzo(k)fluoranten µg/kg 29,5 12,1 265 137 29,8 88 106 
Benzo(a)pyren µg/kg 174 69 340 170 149 126 148 

Indeno(123cd)pyren µg/kg 5,7 27 445 238 31,7 38,2 143 

Dibenzo(ah)antracen µg/kg 10,2 16,8 89,6 42,5 17,7 22,0 26,1 
Benzo(ghi)perylen µg/kg 37,5 147 509 278 163 150 183 

∑PAH 16 EPA µg/kg 715 970 4520 2260 1616 1537 2020 

PCB # 28 µg/kg <0,2 0,6 1,36 1,42 0,8 2,28 2,21 

PCB # 52 µg/kg <0,2 1,1 3,30 15,1 1,2 1,70 11,4 
PCB # 101 µg/kg 0,46 1,9 9,29 6,46 1,3 2,37 2,93 

PCB # 118 µg/kg 0,12 4,0 6,38 3,55 1,9 1,58 1,52 

PCB # 153 µg/kg 0,13 3,4 15,2 8,37 2,8 4,19 2,66 

PCB # 138 µg/kg 0,97 4,3 13,7 8,33 2,9 3,57 3,05 
PCB # 180 µg/kg <0,2 2,7 9,17 6,14 4,6 3,15 2,74 

∑ PCB  µg/kg 1,7 18,0 58,7 49,4 15,5 18,8 26,5 
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Ved den tilsvarende prøvetakingen høsten 2011 har konsentrasjonen av så godt som samtlige av disse 
gått betraktelig tilbake (vist med blå tall i tabellen). Og selv om konsentrasjonene ikke er tilbake på 

utgangsnivået fra 2008 eller tilsvarer kontrollen i Banntjørn, er det helt tydelig at det ikke har skjedd nye 

tilførsler til Liavatnet. Den analyserte prøven fra de øverste cm av sedimentet utgjør sannsynligvis en 
blanding av de tidligere forurensete sedimentene og nyere ikke forurensede sedimenter oppå. 

 

PAH-stoffene er en samlebetegnelse for organiske forbindelser bestående av et varierende antall 
benzen-ringer (2 til 10). Løselighet og nedbrytbarhet reduseres med økende antall benzen-ringer. PAH-

stoffene er potensielt giftige, reproduksjonsskadelige, kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige 

(mutagene). De fettlipofile egenskapene gjør at PAH-stoffer lett absorberes i akvatiske organismer og 

kan konsentreres i næringskjedene. Sammensetningen av de ulike PAH-komponentene er av betydning 
for giftighetsgrad. Ved høy temperatur og forbrenning dannes det "lette" enkelt sammensatte PAH-

stoffer med få alkydgrupper/benzenringer, og disse er relativt ufarlige, som f. eks fenantren, antrasen og 

pyren. Ved ufullstendig forbrenning av f. eks olje, koks og kull dannes de "tyngre" komponentene som 
er svært høyaktive og karsinogene, f. eks benzo(a)pyren og dibenzo(a, h)anthrasen. Begge ble funnet i 

lave konsentrasjoner i begge innsjøene, tilsvarende SFTs tilstandsklasse II = ”god". 

 

Tjærestoffer (PAH) dannes ved alle former for ufullstendig forbrenning (alt fra vulkanutbrudd, 
skogbranner, brenning av avfall, vedfyring, fossilt brensel, o.l.). Tjærestoffer (PAH) i sediment fra 

havneområder skriver seg fra bl.a. ufullstendig forbrenning av organiske stoffer, f. eks fossile brensel 

(olje, kull og koks). PAH kan også knyttes til kull- og sotpartikler fra fyring og drivstoffprodukter, og til 
tungindustri som f. eks aluminium og ferrolegering. Skipsverft og boreplattformer er også kilde for 

PAH-forurensing. 

 

Klororganiske forbindelser (PCB) 

 

Det ble påvist PCB-stoffer i begge innsjøene i noe forhøyete konsentrasjoner. Samlet sett var summen 

av de 7 standard PCB-stoffene innenfor SFTs tilstandsklasse III = ”moderat" i sedimentet på bunnen av 
både Liavatnet og Banntjørn høsten 2011, men konsentrasjonen av PCB var høyest i Liavatnet (tabell 

3). 

 
Økningen fra 2010 til 2011 i Banntjørn skyldes komponenten PCB #52. Denne PCB varianten har, på 

samme måten som kobber, vist en generell økning både i Banntjørn og i Liavatnet fra 2010 til 2011, og 

er eksempel på stoff som har økt, men som ikke kan skyldes gravearbeidene i samband med IKEA sitt 
nybygg. 

 

Andre PCB varianter har økt i Liavatnet, men ikke i Banntjørn, etter at anleggsvirksomheten startet, og 

disse har trolig blitt skylt ut i Liavatnet som en følge av vei- og tomtearbeider i samband med nybygget 
til IKEA. 

 

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er akutt giftige i store 
konsentrasjoner, kreftfremkallende, tungt nedbrytbare (persistente) og bioakkumulerende. De finnes 

ikke naturlig i miljøet og stammer utelukkende fra menneskelige aktiviteter. Det finnes ca. 200 

forskjellige PCB-varianter, hvorav de høyest klorerte forbindelsene er mest giftige og tyngst 

nedbrytbare. PCB har høy fettløselighet og lagres i fettrike deler av organismer og oppkonsentreres i 
næringskjeder. PCB lagres og overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til 

foster, samt via morsmelk. 

 
PCB er akutt giftig for akvatiske organismer. Akutt giftighet for pattedyr er relativ lav. Selv i små 

konsentrasjoner har PCB kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende organismer. PCB 

settes for eksempel i sammenheng med reproduksjonsforstyrrelser hos sjøpattedyr. PCB kan i tillegg 
medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ulike PCB-

forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft, skade forplantningsevnen og fosteret. PCB har også 

vist negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling. 

 
PCB stammer fra mange ulike kilder. PCB-holdige oljer er blitt brukt i isolasjons- og varmeoverførings-

oljer i elektrisk utstyr, som i store kondensatorer og transformatorer, hydrauliske væsker, smøreoljer og 
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vakuumpumper. PCB har også inngått i bygningsmaterialer som fugemasse, isolerglasslim, mørteltilsats 
og maling. PCB-forbindelser er blitt spredt i miljøet ved utskiftning av PCB-holdig olje, ved 

utstyrshavarier, ved riving av utstyr, bygninger o.l. PCB ble forbudt å bruke i 1980, men på grunn av 

den tidligere allsidige bruken finnes PCB-holdig materiale overalt. 

 
BUNNDYR PÅ ELVESTREKNINGENE 2011 
 

METODER 

 

Det ble tatt bunndyrprøver i innløpselven til Banntjørn og i elven mellom Banntjørn og Liavatnet den 
31. mars 2011, på samme steder som tidligere. Prøvene ble samlet med surbersampler med areal 900 

cm
2 

og 250 µm maskevidde. Det ble samlet inn fem paralleller på hver lokalitet. Prøven ble konservert 

på etanol og senere sortert og bestemt under lupe. Materialet er gjort opp av Mats Uppman ved Pelagia 

Miljökonsult AB i Umeå. 

 

Økologisk tilstand 
  

Økologisk tilstand i elvene er klassifisert i henhold til veileder utgitt av ”Direktoratsgruppa for 
gjennomføring av vanndirektivet” (referert som Veileder 01:2009). ASPT indeks (Average Score per 

Taxon) er benyttet for å vurdere økologisk tilstand i elver med eutrofiering/organisk belastning som 

hovedpåvirkning. Etter metodebeskrivelsen skal sparkemetode og vanlig bunndyrhov benyttes over en 
definert tid/et definert areal. Vi har slått sammen materialet fra fem parallelle surberprøver. Prøvene skal 

tas i vinterhalvåret før vintergenerasjonen av bunndyr klekker til voksne individ. Ved beregning av 

indeksverdi summeres toleranseverdier til identifiserte familier som er med i systemet, og denne 

summen deles på antall familier som er påvist (veileder 01:2009). ASPT-indeks er klassifisert etter 
følgende skala:  

  

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

> 6,8 6,8 - 6,0 6,0 - 5,2 5,2 - 4,4 < 4,4 

 

Forsuringsindeks 
 

De ulike artene av evertebrater i bunndyrfaunaen har ulike tålegrenser overfor forsuring (Fjellheim og 
Raddum 1990, Lien mfl. 1996). Artssammensetningen i bunndyrfaunaen vil derfor kunne gi 

informasjon om forsuringsnivået i elven. Ved å se på forekomsten av den minst forsuringstolerante 

organismen som forekommer, kan en antyde hvor surt det har vært i elven i løpet av dyrets levetid. 
Bunndyrfaunaen forteller altså ikke bare om den vannkjemiske situasjonen på prøvetakingstidspunktet, 

men kan også si noe om hvordan vannkvaliteten har vært tidligere. Dette avhenger av livssyklusen til 

dyrene i bunnprøven, dvs. hvor lenge dyrene har vært i elven. De fleste artene har ettårige livssykluser, 

og eggene legges i løpet av sommerhalvåret. Hvis arten har dødd ut i løpet av vinteren, vil en ikke finne 
den i elven om våren, men artene kan rekolonisere fra andre elver eller sidebekker, og en kan dermed 

finne arten i elven om høsten. Det er derfor relativt normalt at sure lokaliteter har høyere 

forsuringsindeks om høsten enn om våren. Bunndyrprøvene ble samlet inn i april og avspeiler således en 
relativt lang periode. Innslaget av de forskjellige artene i prøvene er også avhengig av bl.a. vannføring 

og substrat, det er derfor tatt fem paralleller i hver lokalitet på noe ulikt substrat, dyp og 

strømeksponering. Ut fra de artene som finnes i elven, og deres tålegrenser, kan en gi elven en 
forsuringsindeks. Det er i dag i bruk to forsuringsindekser, indeks I og indeks II. 

 

Forsuringsindeks I deles inn i fire kategorier. Kategori 1 brukes når det finnes en eller flere svært 

forsuringsfølsomme arter i bunndyrsamfunnet, surheten i elven er da høyere enn pH 5,5. Dersom det 
bare finnes moderat forsuringsfølsomme arter i elven, dvs. arter som tåler pH ned til 5,0, vil lokaliteten 

få indeks 0,5. En lokalitet som bare har individer som tåler pH ned mot 4,7 vil bli indeksert til verdien 

0,25. Hvis det bare er arter som er svært forsuringstolerante, vil elven bli indeksert til 0. Dersom en har 
få prøver fra en lokalitet, kan en regne med å ikke få med enkeltarter, spesielt gjelder dette de få artene 

som gir indeks 0,25. Om det er samlet inn få prøver, kan en derfor ikke uten videre si at pH i en elv har 

vært lavere enn 4,7 hvis en ikke finner disse artene, og elven indekseres til verdien 0. 
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RESULTAT  
 

Bunndyrprøvene som ble samlet inn fra innløpet til Liavatnet og Banntjørn lignet mye på hverandre ved 
undersøkelsen i mars 2011. De samme arter og grupper er dominerende i de to elvene. Fjærmygg 

fåbørstemark og noen arter vårfluer utgjør i antall de fleste individer i prøvene. Noen arter ble funnet 

bare i prøver fra en av elvene, men dette gjelder i hovedsak arter som påtreffes i svært små mengder. 
Vårfluen Molannodes tinctus synes å forekomme i større grad i innløpet til Banntjørn enn i innløpet til 

Liavatnet, mens det motsatte er tilfelle for knott og sviknott. Dette er imidlertid svært små forskjeller 

som kan skyldes nyanser i det naturlige miljøet. Bunnforholdene i innløpet til Banntjønn består av stein 

grus og sand med noe organisk materiale mellom, mens innløpet til Liavatnet har steinbunn med mye 
større innhold av organisk materiale. 

 

Verdier for økologisk tilstand (ASPT-indeks) var varierte fra 4,6 til 5,5 i innløpet til Banntjørn og fra 
3,9 til 4,9 i innløpet til Liavatnet. Om de fem prøvene fra hver av lokalitetene samles og vurderes som 

en prøve fra hver lokalitet får innløpet til Banntjørn ASPT-verdien 5,5 mens innløpet til Liavatnet får 

ASPT-verdien 5,1. 
 

ASPT verdier over 6,0 indikerer god økologisk tilstand, ned til verdi 5,2 regnes tilstanden å være 

moderat og verdier mellom 4,4 og 5,2 regnes som dårlig økologisk tilstand. Under dette regnes 

økologisk tilstand som svært dårlig. Etter ASPT klassifiseringen var økologisk tilstand god i begge 
lokalitetene våren 2008. Den var middels god i Banntjørn og dårlig i Liavatnet i 2009, og middels god 

begge steder våren 2010.  
 

Det var litt forskjell i diversiteten til prøvene. Antall grupper påvist i de ulike parallellene varierte 
mellom 10 og 13 i innløpet til Banntjørn, mens det var mellom 8 og 17 i de fem parallellene i innløpet 

til Liavatnet. Totalt ble det påvist 16 og 23 arter i innløpet til hhv. Banntjørn og Liavatnet (tabell 4). 
 

De forsuringssensitive sneglene oval damsnegl og vanlig skivesnegl og flere andre forsuringsfølsomme 

arter ble påvist i prøvene. Dette viser at de undersøkte elvene ikke er forsuret. Det var i gjennomsnitt 1,7 
ganger flere individ i prøvene fra Liavatnet sammenlignet med innløpet til Banntjørn i 2011 (tabell 6).  

 

Tabell 4. Antall dyr totalt, antall dyregrupper og diversitetsindekser for fem prøver i innløpet til Banntjørn 

og Liavatnet 31. mars 2011. 

 Innløp Banntjørn Innløp Liavatnet 

 1 2 3 4 5 Totalt Snitt 1 2 3 4 5 Totalt Snitt 

Antall dyr 153 72 272 269 195 808 162 412 273 292 34 717 1316 263 

Ant. arter/grupper 10 13 10 11 10 16 10,8 9 10 11 8 17 23 11 

Ant. døgnfluearter 1 1 1 1 1 1  0 1 1 0 2 2  

Ant. steinfluearter 1 1 0 0 1 2  0 1 1 0 1 1  

Ant. vårfluearter 4 4 3 5 4 5  2 2 3 2 6 7  

Ant. bløtdyrarter 2 3 3 3 2 4  2 1 2 1 2 3  

ASPT-indeks 5,5 5,5 4,6 5,5 5,5 5,5  3,9 4,3 4,3 4,0 4,9 5,1  

 
 

FISK PÅ ELVESTREKNINGENE 2011 
 

Det ble samlet inn ungfisk til gjelleprøvetaking fra innløpet til Banntjørn og Liavatnet 6. juli 2011. 
Vanntemperaturen var 14,5 ˚C vannføringen var relativt lav og forholdene for var gode for 

fiskeundersøkelser i Banntjørn, mens vannet var litt grumsete i innløpet til Liavatnet.  

 
I innløpet til Banntjørn ble det observert mye årsyngel av aure men ellers aure større en 20 cm. I 

innløpet til Liavatnet ble det fanget fisk mellom 13 og 20 cm, men ingen mindre aure ble observert. 

Hovedgrunnen til dette var trolig fargen på vannet som gjorde det vanskelig å observere mindre fisk. 
 

Fisken ble samlet inn med elektrisk fiskeapparat og gjellene ble tatt ut på standard måte.  
 

Gjellene som ble samlet inn ble individuelt formalinfiksert og merket. Gjellene ble så bearbeidet som 
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parafinsnitt og farget med haematoxylin og eosin, og mikroskopert og analysert ved Aqua-Lab AS ved 
cand.real Hans Aase. 

 

Gjelleprøvene fra innløpet til Banntjørn var alle normale og fine uten skader eller parasitter. Ved 
innløpet til Liavatnet, nedstrøms anleggsområdet, var en av prøvene noe preget av områder med 

hyperplasi, som er tegn på mindre, svake irritasjoner og påkjenninger. De resterende prøvene var 

normale og fine uten funn av skader og parasitter (tabell 5). 
  

 

Tabell 5.  Resultat av analyser av gjeller til aure som ble samlet inn i innløpet til Banntjørn og 

Liavatnet 6. juli 2011. N=normal, Hp=Hyperplasi. Prøvene er analysert ved AquaLab as. sitt 
laboratorium av Hans Aase. Gjellene ble bearbeidet som parafinsnitt og farget med haematoxylin og 

eosin før analyse under mikroskop. 

  

Lokalitet  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banntjørn innløp 
Lengde 209 166 218 250 201 203 172 237 176 176 

Gjelle N N N N N N N N N N 

Liavatnet innløp 
Lengde 159 177 154 191 168 175 182 190 144 133 
Gjelle N N Hp N N N N N N N 

 

 

Det ble observert fiskedød i elven ved IKEA 18. august 2011. Vi undersøkte elven 22. august og notat 
som oppsummerer informasjon fra episoden med fiskedød er lag ved bak i denne rapporten. Årsaken til 

fiskedøden er ikke sikkert avklart men skyldes forhold i Banntjørn oppstrøms byggevirksomheten til 

IKEA. Fenomenet med fiskedød skal ha vært observert tidligere og kan skyldes at giftig gass som 
dannes under oksygentomme forhold i bunnen av Banntjørn har kommet til overflaten. Se notatet bak i 

denne rapporten for flere detaljer. 
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MILJØVIRKNING AV UTBYGGINGEN 
 

 

På tomten hvor IKEA varehus nå er ferdig oppført, ble de fysiske forholdene vesentlig endret i løpet av 

2010, mens det i 2011 ikke har skjedd videre endringer av betydning for biomangfoldet. I 2011 har det 
vært størst endringer knyttet til etablering av planfritt motorveikryss og omlegging av hele 

trafikkmønsteret på Nyborg. Elveløpet sørover fra Banntjørn ble lagt om sommeren 2010, og det nye 

løpet langs nordsiden av IKEA-tomten fram mot Dalavegen er allerede godt tatt i bruk av både fugl og 
fisk. I tillegg til omfattende arealbeslag, har IKEA-utbyggingen medført en betydelig økning i ferdsel og 

forstyrrelser som kan virke sjenerende inn på fuglelivet. Dertil kommer mulige effekter av 

støypåvirkning. 
 

 

FUGL 
 

Selve arealnedbyggingen av varehustomten innebærer at fuglearter som tidligere var knyttet til disse 
områdene, tapte sine leveområder i 2010. Denne situasjonen har vedvart i 2011, men store deler av 

området som første året var dekket av jordhauger, steinfyllinger og enkelte pytter, var i 2011 blitt 

erstattet av bygningsmasse og veiarealer. Som forventet er konsekvensene av tiltaket at antall hekkende 
fuglepar har blitt redusert i 2010 og 2011 sammenlignet med årene før utbygging fant sted. Det er først 

og fremst spurvefugler som har vært knyttet til arealene som har blitt nedbygd, hvorav løvsanger har 

hatt særlig høy tetthet. Den øvrige fuglefaunaen er nærmere beskrevet i tidligere årsrapporter fram til og 

med 2009, se Johnsen & Lislevand (2006) og Johnsen mfl. (2009 og 2010).  
 

Med hensyn til artsinventar var de aller fleste fugleartene som tidligere har vært registrert i området, 

fremdeles representerte innenfor definert karteringsområde i 2010 og 2011. Men i influensområdet, som 
omfatter et noe større, tilliggende areal, ble bare 47 fuglearter registrert i 2011, mot henholdsvis 61, 57, 

58 og 56 arter de forutgående årene 2006, 2008, 2009 og 2010. Selv om nedgangen i antall arter er 

merkbar i 2011 (– 16,1 %), kan en stor del av forskjellene tilskrives variasjon i antall tilfeldige gjester. 

 

  

Figur 7.  Omlagt elveløp vest for IKEA varehustomt 16. august 2011. Foto: Ole Kristian Spikkeland.  

 
Det åpne anleggsområdet som ble etablert på varehustomten i løpet av 2010, og som gjennom vår-
sesongen dette året bestod av jordhauger, vannpytter og steinfyllinger, viste seg å ha en viss tiltrekning 

på fuglearter som tjeld, vipe og linerle samt streifindivider av kråke, fiskemåke, gråspurv, stær, troste-

fugler og finkefugler. Arealene ble først og fremst nyttet i forbindelse med næringssøk, men tjeld, og 

sannsynligvis også vipe, ble i tillegg konstatert med mislykkete hekkeforsøk i dette området i 2010. I 
2011 var mesteparten av disse midlertidige habitatene erstattet med bygningsmasse og veiarealer. Men 

samtidig var det omlagte elveløpet forbi varehustomten ferdig opparbeidet, og skråningene opp fra 

elveløpet tilsådd med gress, som utover våren og sommeren gav området et grønt og frodig preg (figur 
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7). Det nye elveløpet har vist seg attraktivt for en rekke fuglearter, spesielt stokkand, krikkand, linerle, 
låvesvale og kråke. Dessuten bruker stær, gråspurv og ulike arter av trostefugler og finkefugler de 

tilstøtende grøntarealene til næringssøk. Fiskemåke, kråke og linerle ble også hyppig observert inne på 

selve varehustomten. Det ble ellers konstatert hekking av låvesvale under ny gangbru over elveløpet 
vest for varehustomten.  

 

For øvrig var bestanden av vipe svært lav innenfor karteringsområdet i 2011.  
 

Heller ikke i 2011 er det påvist vesentlige endringer i fuglefaunaen som er knyttet til Banntjørn. 

 

 

MILJØGIFTER 
 

Det er tatt sedimentprøver fra det dypeste i begge innsjøene Banntjørn og Liavatnet for å kontrollere om 

det har skjedd tilførsler av miljøgifter i forbindelse med anleggsarbeidet. Prøven fra Banntjørn, 
oppstrøms anleggsområdet, tjener som kontroll for det som skjer nedstrøms i Liavatnet. Og for både 

metaller, PAH-stoffer og PCB-stoffer avviker resultatene fra 2011 lite i forhold til resultatene fra 2010 

og 2008. Situasjonen i Banntjørn er altså relativt stabil. De eneste klare forandringene fra 2010 til 

2011er en økning i PCB variant #52,fluoranten og for metallene kobber.   
 

Den generelle økningen i kobber og PCB#52 både i Banntjørn og i Liavatnet, må tilskrives en ytre kilde 

som er felles for de to innsjøene. Tallene var riktignok høyere i Liavatnet enn i Banntjørn, men 
Liavatnet er dypere og større, og det letter for at stoff felles ut her. 

 

Ved prøvene fra Liavatnet i 2010 var det særlig en del av PAH-stoffene og også de fleste PCB-stoffene 

som hadde økt betraktelig i 2010 i forhold til tidligere og i forhold til kontrollen oppstrøms i Banntjørn. 
Ved den tilsvarende prøvetakingen høsten 2011 er konsentrasjonen av så godt som samtlige av disse 

gått betraktelig tilbake. Og selv om konsentrasjonene ikke er tilbake på utgangsnivået fra 2008 eller 

tilsvarer kontrollen i Banntjørn, er det helt tydelig at det ikke har skjedd nye tilførsler til Liavatnet. Den 
analyserte prøven fra de øverste cm av sedimentet utgjør sannsynligvis en blanding av de tidligere 

forurensete sedimentene og nyere ikke forurensede sedimenter oppå.   

 
Multiconsult AS vurderte etter prøvene i 2010 muligheten for at den pågående anleggsaktiviteten på 

IKEA-tomten og i området sør for E39 kunne være årsak til den påviste økningen, basert på tidligere 

grunnundersøkelser i området. Søvik (2011) konkluderer med at:  

- Det er lite sannsynlig at gravearbeid sør for E39 har bidratt til den observerte økningen.  
- Det kan ikke utelukkes at det gamle deponiet har inneholdt slike stoffer. 

- Det er lite sannsynlig at stoffene er spredd i forbindelse med fjerning av dette deponiet.  

- Det kan ikke utelukkes at det finnes andre kilder til denne forurensingen rundt Liavatnet. 
 

Det ble tatt ekstra sedimentprøver i innløpet til Liavatnet november 2010, og resultatene indikerer at det 

har vært en episode med en ikke ubetydelig kilde for tilførsler av PAH og PCB oppstrøms i denne delen 
av vassdraget, men samtidig nedstrøms Banntjørn, siden prøvene der er som i 2008. Dette avgrenser 

området og mulighetene betydelig, og når prøvene fra 2011 var vesentlig bedre, tyder dette på at dette 

var en episodisk kilde. Sannsynligvis er det tidligere utfylte masser ved Angeltveit som er aktivisert.  

 
Det skal samles inn nye sedimentprøver fra Liavatnet høsten 2012 i forbindelse med sluttføringen av 

overvåkingen av utbyggingen. Videre håndtering av situasjonen vil da måtte vurderes av 

miljømyndighetene på grunnlag av resultatene fra disse prøvene.  
 

 

BUNNDYR 
 

Innløpet til Banntjørn tjener som kontrollområde upåvirket av anleggsarbeidet, siden det ligger like 
oppstrøms i samme vassdrag. Innløpet til Liavatnet ligger nedstrøms anleggsområdet for IKEA. Der 

arbeidene startet vinteren 2010, og det hovedsakelig var veiarbeider som hadde påvirkning i 2011. 
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Bunndyrsamfunnet var ved prøvetaking våren 2011 sammensatt omtrent som ved tidligere 

undersøkelser både i innløpene til Liavatnet og Banntjørn. Arter av fåbørstemark og fjærmygg i tillegg 

til noen arter av vårfluer har vært de mest tallrike i prøvene alle år. Tallet på individ var noe mindre enn 
i 2011 enn tidligere, men forholdet mellom kontrollen i innløpet til Banntjørn oppstrøms byggeområdet 

og nedstrøms i innløpet til Liavatnet var som tidligere. Årsaken til det lavere tallet på individ i prøvene i 

2011 er at mindre prøve er gjort opp enn tidligere. Prøven var likevel stor nok til å gi ett representativt 
bilde av livet i elvene.  

 

Tallet på individ i prøvene fra innløpet til Banntjørn var høyere enn i innløpet fra Liavatnet ved 

undersøkelsen i 2008 og 2009, mens det var flest individ i prøvene fra Liavatnet i 2010 og 2011. Dette 
skyldes også trolig tilfeldigheter under innsamlingen.   

 

Resultatene fra årene 2008 til 2011 viser at antallet arter og dyregrupper har vært på noenlunde samme 
nivå i begge innløpene både før og etter at arbeidene med det nye IKEA-bygget startet (tabell 6). 

 

Diversitetsindekser og ASPT-indeks har også vært på samme nivå, og verdiene ved innløp Liavatnet er 

noe lavere enn kontrollen ved innløp Banntjørn, men knapt lavere enn før anleggsvirksomheten startet. 
Det ble funnet litt flere arter/grupper av dyr i innløpet til Liavatnet enn i innløpet til Banntjørn. 

 

På tross av arbeidet som er utført, både ved tomtearbeidet til IKEA sitt nybygg og veiarbeidet i samme 
område er det ingen store endringer i bunndyrsamfunnet i innløpet til Liavatnet. En svak nedgang i 

diversiteten til bunndyrsamfunnet og i ASPT-indeks kan anes, men dette er eventuelt små endringer som 

forventes reverserte når arbeidene i området avsluttes.   
 

 

Tabell 6. Utvikling i biologisk mangfold vedrørende bunnfauna i innløpene til Banntjørn og Liavatnet. 

Fargene grønn, gul og oransje viser økologisk tilstand som er henholdsvis god, middels og dårlig. 

 

Innløp Banntjørn Innløp Liavatnet 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Antall dyr 9032 12684 4007 961 6287 9188 12356 1728 

Ant. arter/grupper 26 23 20 16 28 20 29 23 

Ant. døgnfluearter 3 3 2 1 3 1 2 2 

Ant. steinfluearter 3 3 2 2 6 0 3 1 

Ant. vårfluearter 6 4 5 5 6 7 4 7 

Ant. bløtdyrarter 3 3 3 4 3 3 2 3 

ASPT-indeks 6,1 5,2 5,7 5,5 6,1 4,8 5,8 5,1 

 

 

FISK  
 

Tilstanden til fisken i elven nedstrøms anleggsområdet er undersøkt ved elektrofiske og analyser av 

fiskegjeller våren 2011. Som kontrollområde er benyttet elvestrekningen oppstrøms Banntjørn, 

oppstrøms tiltaket i samme vassdrag.  
 

Det ser ikke ut til at fiskebestanden i elven som renner inn i Liavatnet har blitt vesentlig negativt 

påvirket av anleggsarbeidene. Elektrofisket påviste normale mengder av aure. Det ble bare funnet lettere 
skader på gjellene til en av aurene nedstrøms anleggsvirksomheten, og disse skadene trenger ikke være 

forårsaket av arbeidene. Dette viser at det ikke har vært skadelige mengder med verken partikler eller 

giftige stoffer i avrenningen i perioden før undersøkelsen sommeren 2011. 
 

I august 2011 ble det oppdaget fiskedød i vassdraget, men dette var oppstrøms anleggsarbeidene og kan 

ikke skyldes dette. 
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VEDLEGGSTABELL BUNNDYR 2011 
 

 

Tabell 7. Oversikt over grupper/arter og antall individer i bunnprøver i innløpene til Banntjørn og 
Liavatnet 31. mars 2011. Materialet er gjort opp ved Pelagia Miljöconsult AB i Umeå, Sverige.  

 

 ASPT Surhets Innløp Banntjørn Innløp Liavatnet 

Gruppe / Art -verdi -indeks 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

TURBELLARIA (Flatmark)            1 

OLIGOCHAETA (Fåbørstemark) 1  11 14 27 27 50 33 9 18 8 51 

HIRUDINEA (Igler)             

Alboglossiphonia heteroclita 3   1     1    

Glossiphonia complanata 3 1        1  3 

Glossiphoniidae 3   2         

Helobdella stagnalis (toøyet flatigle) 3 0,5   1   1     

MOLLUSCA (Bløtdyr)             

LAMMELIBRANCA (Muslinger)             

Pisidium spp. 3 0,25 2 12 6 44 36 2  5 1 16 

GASTROPODA (Snegl)             

Radix sp. 3   1         

Radix balthica (oval damsnegl) 3 1   5 7    1   

Gyraulus acronicus (vanlig skivesnegl) 3 1 2 4 2 5 1 5 1  1 3 

EPHEMEROPTERA (Døgnfluer)             

Baetis rhodani 4 1       1 1  4 

Leptophlebia vespertina 10 0 1 2 4 5 5     1 

PLECOPTERA (Steinfluer)             

Nemoura cinerea 7 0 1 1         

Nemoura flexuosa 7      3  1 1  3 

TRICHOPTERA (Vårfluer)             

Athripsodes aterrimus 10     1       

Hydropsyche siltalai 5 0,5          1 

Limnephilus decipiens 7          1  

Limnephilus lunatus 7 0          1 

Molannodes tinctus 10 0 1 2  1 4      

Neureclipsis bimaculata 7 0 11 3 11 21 33 8 14 15 1 25 

Plectrocnemia sp. 7 0          1 

Polycentropus flavomaculatus 7 0 6 5 20 33 17 1 7 2  8 

Tinodes waeneri 5 0,5 18 1 30 15 2   2  2 

DIPTERA (Tovinger)             

CHIRONOMIDAE (Fjærmygg) 2  100 24 166 110 44 344 196 237 20 580 

CERATOPOGONIDAE (Sviknott)        7 1  1  

SIMULIIDAE (Knott) 5       11 38 9 1 16 

Eloeophila sp. 5           1 

Totalt antall 153 72 272 269 195 412 273 292 34 717 

ASPT-indeks 5,5 5,5 4,6 5,5 5,5 3,9 4,3 4,3 4,0 4,9 

Forsuringsindeks I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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VEDLEGG: NOTAT OM FISKEDØD 18. AUGUST 2011 
 

 

Søren Jonsson 

IKEA Eiendom Holding AS 
Postboks 54 

N-1375 Billingstad 

soren.jonsson@ikea.com 
Bergen 23. august 2011 

 

Oppsummering episode med fiskedød ved IKEA august 2011 
 

Rådgivende Biologer AS synfarte hele elvestrekningen mandag 22.august, og oppsummerer herved etter 
samtaler med øvrige observatører. Det synes å ha vært en akutt giftvirkning som har drept fisken lokalt 

øverst på strekningen, og en mulig forklaring er en naturlig episode med tilførsler av giftig 

hydrogensulfid fra dypvannet i Banntjørn til øverflatevannmassene og elveløpet umiddelbart nedstrøms.  
 

Forløpet 
 

Baste Nepstad observerte torsdag 18.august over 100 døde fisk øverst i det nye elveløpet rundt nye 

IKEA på Nyborg i Åsane. Han forteller at det så ut som om de hadde ”rømt” fra Banntjørn like oppom.  
 

Nepstad kontaktet politiet, som igjen tok kontakt med naturoppsyn (privat) Per Bremnes, som synfarte 

området. Han sjekket omgivelsene og kunne ikke finne noe tegn til utslipp eller annet, men det var lite 
vann i elveløpet, og mye algevekst i Banntjørn. Han traff også en som kunne fortelle at ”dette hadde 

skjedd mange ganger tidligere” og ”kom nok til å skje igjen” når det er så lite vann i elven. Han 

konkluderte med at dette skyldes naturlige forhold, og at det i hvert fall ikke skyldes noe utslipp fra 
IKEAs anleggsområde. 

 

Politiet kontaktet også Fylkesmannens miljøvernavdeling, som ikke hadde anledning til å synfare det 

inntrufne. Politiet la vekk saken siden det sannsynligvis ikke hadde skjedd noe som krevde videre 
oppfølging fra deres side. 

 

Nepstad tok også kontakt med Bergens Tidende, som rykket ut og tok bilder, og BT.no meldte fredag 
19.august om kvelden at ”elven ved IKEA full av død småfisk”.  

 

Vår synfaring mandag 22. august 
 

Elvestrengen mellom Langavatnet og Liavatnet ble synfart og overfisket med elektrisk fiskeapparat av 
Steinar Kålås og undertegnede. Død fisk ble målt og undersøkt overfladisk. 

 

Nederst ved innløp til Liavatnet ble det observert fisk, men vannet var misfarget av 
partikkelforurensing. Temperaturen i elven var 14,4 

o
C, og det var korte episoder med styrtregn. Det var 

generelt noe lave tettheter av fisk på strekningen opp mot den nye store kulpen nedstrøms den nye broen 

over den ”gamle Åsaneveien” over Nyborg (bildene 1 og 2). Fiskene var av flere årsklasser (målte 
lenger: 81, 100, 178, 182 og 195 mm), og det synes ikke som om en ”bølge” av noe giftig har skyllet 

forbi på denne strekningen. 

 

På strekningen i det nye elveløpet langs Dalavegen, mellom kulverten og broen over til IKEA, ble det 
observert en død fisk (220 mm) og to årsyngel på 69 og 70 mm. Det var ellers så godt som tomt for fisk 

(bilde 3). Oppom broen og fremdeles langs Dalavegen ble det observert enda en død fisk (195 mm), og 

noen få ungfisk (60, 68, 110 mm). Også her virker elveløpet  nesten ”tømt” for fisk.  
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Etter at elveløpet svinger langs nordsiden av IKEA-området, blir elven noe smalere (omtrent 4 m) (bilde 

4), og her ble det ikke observert levende fisk før en nærmet seg den nye gangvei-broen. Der ble det 

funnet tre årsyngel (62, 70, 75 mm). En død ble funnet like oppom svingen (200 mm). 
 

Oppom gangvei-broen mot utløpet av Banntjørn (bilde 5) ble det kun observert en årsyngel (78 mm). 

Inn mot utløpet er det dypere, og dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere fisk. Andre av 
observatørene nevnte at det var ”bygget en terskel i utløpet”, men dette medfører ikke riktighet. Dagens 

nye elveløp ut av Banntjørn følger tilnærmet det opprinnelige naturlige utløpet, som svinger vestover 

mot Dalavegen oppom det som tidligere var naturlig fjellterskel øverst i den sprengte kanalen fra 50-60-

tallet.  
 

Elveløpet mellom Langavatnet og Banntjørn ble synfart fra utløpet til Banntjørn og opp til veibroen. Her 

var det høye og normale tettheter av fisk, og i tillegg til de to yngste årsklassene, var det mange fisk med 
lengder på omtrent 200 – 220 mm, som tilsvarer størrelsen på de 3 døde fiskene vi fant.  

 

Konklusjon med vurderinger 
 

 Det er ikke skjedd noe langs innløpselven til Banntjørn.  

 Det er påvist omfattende fiskedød på hele den øvre strekningen av det nye elveløpet rundt IKEA.  

 Men ikke nederst i denne elvestrengen  

 Noe har gitt akutt giftvirkning helt øverst på den nye elvestrekningen 

 Giftvirkningen har avtatt nedover, uten at det er skjedd noen fortynning av betydning nedover.  

 Det er sannsynlig at årsaken har ligget i Banntjørn, og har en naturlig forklaring  

 
Observatører har antydet ”naturlige” årsaker som oksygensvinn og kvelning av fisken i elven ved lav 

vannføring. Dette ansees ikke sannsynlig, da det hele tiden rant vann i elvløpet, og bunnprofilen er laget 

slik at det ikke blir stående stillestående lommer med vann i atskilte kulper. Det vil heller ikke være 
naturlig at overflatevannet i Banntjørn plutselig skulle bli oksygenfritt. Innsjøen er relativt flat på 

bunnen og det er områder som er mellom 10 og 11 meter dype, største målte dyp er 11 meter.  

 
Temperatursjiktningen i en slik liten og relativt beskyttet innsjø vil sannsynligvis ligge på omtrent 5-7 

meter gjennom sommeren og kanskje på 8-9 meter utover i august. Dypvannet under dette nivået vil da 

ha et lite volum med et antatt høyt oksygenforbruk, slik at det utover sommeren er mulig med 

oksygenfritt dypvann med hydrogensulfid (H2S). Torsdag 18. august dreiet vinden fra sør mot nord, og 
økte noe på utover ettermiddagen, selv om det ikke var snakk om kraftig vind. Vinden kan likevel ha 

medført en omrøring i vannmassene, med tilførsel av giftig hydrogensulfid til vannmassene høyere opp i 

vannsøylen. 
 

Hydrogensulfid er akutt giftig, samtidig som sulfiden oksyderes til sulfat når det utsettes for vannmasser 

med god tilgang på oksygen. Dette kan forklare at giftvirkningen synes å være begrenset til de helt øvre 

strekningene av elven, noe som ikke ville vært tilfellet dersom det var et annet giftstoff som hadde 
skyllet nedover elven.  

 

Per Bremnes forteller også at en lokalkjent han traff på nevnte at fiskedød også var observert tidligere, 
noe som ikke vil være unaturlig med en slik forklaring. Slike fysiske forhold i Banntjørn vil kunne 

opptre årvisst på seinsommeren, men virkningen av slike episoder vil være avhengig av værfoholdene. 

 
 

 

 

 
Geir Helge Johnsen 
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1 Innløp mot Liavatnet 

 
 

2 Ny og dyp ”kulp” nedstrøms ny bro over ”gamle Åsaneveien” på Nyborg 
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3 I ny elv langs Dalavegen og nytt IKEA 

 
 

4 I den nye elven nord for IKEA opp mot ny gangbro 
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5 Den nye elven nord for IKEA opp mot utløp Banntjørn 

 
 

6 Innløpselv til Banntjørn langs verksted 
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Kilder 
 
Per Bremnes, naturoppsyn, tel. 55 19 66 33  

Asle Brattholmen, miljøkoordinator Bergen Nord Politidistrikt, tel. 55 25 55 00 

Tom Pedersen, Fylkesmannens miljøvernavdeling, tel. 959 11 333 
Baste Nepstad, første observatør, tel. 934 07 020 

Håvard Bjordal, miljøsjef, Bergen kommune, tel. 975 39 167 

 

Oppslag BT.no fredag 19.august 
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