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FORORD 
 

 

Rambøll Norge AS har fått i oppdrag av Svendsen eiendom å utarbeide en detaljreguleringsplan for 

Ulsetstemma næringspark, langs Salhusvegen i Bergen kommune. Intensjonen med planen er å 
tilrettelegge for industri, lager og kontorvirksomhet og Svendsen eiendom ser for seg en samlet 

utbygging på rundt BRA 11 000 m² på sine eiendommer. Videre planlegges det for 

dagligvareforretning på naboeiendommen med en samlet utbygging på ca. 1900 m² inkludert 
forretningslager.  

 

På oppdrag fra Rambøll Norge AS har Rådgivende Biologer AS laget en verdivurdering av naturmiljø 
og biologisk mangfold i planområdet. Rapporten baserer seg kun på eksisterende informasjon og lokal 

kunnskap. 

 

Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning  og  Per G. Ihlen er dr. scient. i botanikk med 
spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Rapporten bygger på fotografier, samt skriftlige og 

muntlige kilder.  

 
Rådgivende Biologer AS takker Rambøll AS, ved Monica Eidsheim Eide, for oppdraget og for et godt 

samarbeid underveis i prosessen. 

 

 
 

Bergen, 18. oktober 2012 
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SAMMENDRAG  
 

Eilertsen, L. & P. G. Ihlen. 2012. 

 Ulsetstemma næringspark. Konsekvensutredning for naturmiljø og biologisk mangfold.  
 Rådgivende Biologer AS rapport 1610, 28 sider, ISBN 978-82-7658-940-5. 
 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Rambøll AS, utarbeidet en konsekvensutredning av 

naturmiljø og biologisk mangfold i planområdet til Ulsetstemma næringspark i Bergen kommune. 

Intensjonen med planarbeidet er å skape et industriområde med næringslokaler som kombinerer 
produksjon, lager- og kontorareal. Planarbeidet koordineres med planlagt ny E39 Åsane nord som 

overlapper med planområdet i sørøst. Rapporten er kun basert på eksisterende informasjon og lokal 

kunnskap. Datagrunnlaget vurderes som middels godt og ideelt sett burde det vært gjennomført en 

befaring av planområdet i vekstsesongen.  
 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

Planområdet ligger i Åsane bydel i Bergen kommune, ved Ulset, langs Salhusvegen (FV564), mellom 
BKK sin trafo og Åsane byggsenter. 

 

INNGREPSFRIE OG SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER 

 
Planområdet ligger innenfor et inngrepsnært område. Bortsett fra vegen i nordøst utgjør planområdet 

et sammenhengende naturområde, men er ikke spesielt stort. Deler av planområdet har noe urørt preg, 

men området vurderes å ha en helt ordinær landskapsøkologisk betydning. Temaet har liten verdi.  
  

NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 

 

Naturtypen rik edelløvskog grenser til planområdet i sør og er gitt verdi C. Naturtypen inneholder den 
trua vegetasjonstypen alm-lindeskog (LR). Åpen myrflate (NT) og innsjø (NT) finnes også i 

influensområdet. Temaet har middels verdi.  

 

ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 

 

Det er registrert to rødlista fuglearter i influensområdet;  fiskemåke og tårnseiler i kategori nær truet 
(NT), i tillegg ask (NT), alm (NT) og olivenlav (NT). Et hjortevilttrekk krysser planområdet. 

Ulsetstemma har noe betydning som viltområde lokalt sett. Artsmangfoldet vurderes å være 

representativt for distriktet. Temaet har liten verdi. 

 

GEOLOGISKE FOREKOMSTER 

 

I planområdet består berggrunnen i sin helhet av granittisk. Ingen spesielle geologiske forekomster er 
kjent. Temaet har liten verdi.  

 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 
 

Virkninger av en utbygging av Ulsetstemma næringspark for naturmiljø og biologisk mangfold, er for 
inngrepsfrie naturområder og samt geologiske forekomster kun vurdert for driftsfasen (etablert tiltak). 

For naturtyper og vegetasjonstyper, arts- og individmangfold, er også virkningen av anleggsfasen 

(støy, trafikk og avrenning fra anleggsområdet) vurdert.  
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INNGREPSFRIE OG SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER 
 

Tiltaket medfører arealbeslag som ikke vil redusere inngrepsfrie naturområder, men som kan ha liten 

negativ virkning for landskapsøkologien i influensområdet.  

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

 

NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 

 

Anleggsarbeidet kan medføre tilførsler av steinstøv og sprengstoffrester til våtmarksområdet 
Ulsetstemma, som også kan regnes som den rødlista naturtypen innsjø (NT). Virkningen av 

anleggsfasen vurderes som liten negativ for naturtyper og vegetasjonstyper.  

 
Tiltaket vil medføre til dels store arealbeslag, for det meste i fattige vegetasjonstyper (basert på noe 

begrenset informasjon om planområdet). Planområdet ligger tett inntil en rik edelløvskog (også truet 

vegetasjonstype alm-lindeskog) med C-verdi, men slik planen foreligger medfører ikke tiltaket 

arealbeslag i denne lokaliteten. Tiltaket kan derimot medføre noe arealbeslag i den rødlista naturtypen 
åpen myrflate (NT). Samlet sett vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning på naturtyper og 

vegetasjonstyper.  

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ (-) konsekvens i anleggsfasen.  

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) i driftsfasen. 

 

ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD  

 

Økt støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet kan ha negativ virkning for fugl og pattedyr i 
influensområdet. Anleggsarbeidet kan medføre tilførsler av sprengstoffrester og steinstøv til 

Ulsetstemma med tilhørende dyreliv. Samlet sett vurderes tiltaket å ha liten negativ virkning for arts- 

og individmangfold i anleggsfasen. 

 
Tiltaket vil ikke medføre arealbeslag i leveområder for rødlistearter, men medfører en del arealbeslag 

som har negative virkninger for arts- og individmangfoldet i planområdet. I tillegg vil tiltaket etablere 

barrierer for hjort som trekker gjennom planområdet. Samlet sett vurderes virkningen å være middels 
negativ i driftfasen.  

 Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) i anleggsfasen. 

 Liten verdi og middels negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) i driftsfasen.  

 

GEOLOGISKE FOREKOMSTER 
 

Det er ingen verdifulle geologiske forekomster i planområdet og tiltaket har ingen virkning for dette 

temaet.  

 Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0).  
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OPPSUMMERING AV VERDI, VIRKNING OG KONSEKVENS  

 

I tabell 1 er det foretatt en oppsummering av bakgrunn og verdisetting for de ulike fagområdene som 
er vurdert.  

 

Tabell 1. Verdi, virkning og konsekvens for naturmiljø og biologisk mangfold ved en utbygging av 

Ulsetstemma næringspark. 

 
 

 

AVBØTENDE TILTAK 

k 
Ved gjennomføring av planlagt veibygging og utbygging av industriareal i Ulsetstemma næringspark, 

er det flere virkninger som må søkes avdempet. I anleggsfasen gjelder det i hovedsak å unngå 

tilrenning til vassdrag av steinstøv og giftige stoffer, samtidig som en må søke å forstyrre forekomster 
av vilt og fugl minst mulig. Etablering av næringsareal langs Salhusveien vil medføre en barriere for 

hjortevilt som trekker gjennom planområdet, en konflikt som må søkes avdempet ved å avsette et areal 

vest i planområdet til naturformål/viltkorridor.  
 

Det foreslås å:  

 hindre tilrenning til Ulsetstemma i anleggsperioden 

 avsette areal til viltkorridor for at hjort fortsatt skal kunne trekke gjennom planområdet 
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ULSETSTEMMA NÆRINGSPARK 
 

Svendsen eiendom ønsker å fremme en detaljreguleringsplan for sine eindommer langs Salhusveien og 

er av fagetaten i Bergen kommune bedt om å inkludere nabotomtene i nordvest og sørøst. Intensjonen 
med planarbeidet er å skape et industriområde med næringslokaler som kombinerer produksjon, lager- 

og kontorareal. Eiendommene er pr. i dag ubebygd.  

 
Planområdet ligger i Åsane bydel, langs Salhusveien (FV564), mellom BKK sin trafo og Åsane 

byggsenter. Planområdet avgrenses av Salhusveien i nord, Ulsetstemma i sør, BKK sin trafo i øst og 

Toppefjellet/Salhusveien 55 i vest. Plangrensen for det aktuelle området ved oppstart av 
reguleringsarbeidet er vist i figur 1.  

 

 

Figur 1. Foreløpig plangrense for Ulsetstemma næringspark (kilde: Rambøll Norge AS).  

Totalt utgjør planområdet ca. 108 daa hvorav eiendommene til Svendsen eiendom utgjør ca. 27 daa, 

nabotomten i vest ca. 65 daa og i øst ca. 11 daa. Salhusveien utgjør ca. 5 daa. Tomten i sør vil i 
hovedsak gå med til anleggelse av påkjøringsrampe til ny E39. Det pågår arbeid med reguleringsplan 

for alternativ D for ny E39 Åsane nord i regi av Statens vegvesen. Planområdet inngår i område for 

industri, kontor og lager, I/K/L3 og LNF i kommuneplanens arealdel, høringsforslaget fra 2010 (figur 

2). 
 

I foreløpig detaljplan planlegges hovedtiltaket (næringsvirksomhet) på felt 3 i planområdet (I/K/L 3), 

mens det på felt 2 (I/K/L 2) er planlagt dagligvareforretning (figur 3). Grønt areal (LNFRN) er satt av 
til naturformål. Øst for felt 3 vil det bli veier, men plassering og utforming er ikke avklart enda.   
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Figur 2. Venstre: Utsnitt fra høringsforslaget til kommundelplanens arealdel (2010), der planområdet 

inngår i område for industri, kontor og lager (lilla). Rød strek viser planlagt trase for ny E39. Blå 
linje viser grense for kommunedelplan for Åsane sentrale deler. Høyre: Utsnitt fra kommunedelplan 

for Åsane sentrale deler som viser areal avsatt til område for landbruk, natur og friluftsliv. 

 

Figur 3. Foreløpig forslag til detaljplan fra Rambøll Norge AS. Det gule arealet planlegges for 

utbygging, mens grønt areal kan nyttes til naturformål. Planlagt vei fra Salhusveien er plassert 

mellom I/K/L2 og I/K/L3.    
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

UTREDNINGSPROGRAM:  
 

Utdrag fra godkjent planprogram av 12. april 2011, utarbeidet av Rambøll Norge AS: 
 

 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Denne konsekvensvurderingen er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i 

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

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

Vurderingene i rapporten baserer seg kun på foreliggende informasjon, slik det er lagt opp til i 

planprogrammet av 12. april 2011. Det er sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i 

nasjonale databaser og tatt direkte kontakt med forvaltning og Bergen kommune. Det er presentert en 
liste over referanser og muntlige kilder bakerst i rapporten.  

 

For denne konsekvensutredningen vurderes datagrunnlaget som middels: 2 (tabell 2). For at 
datagrunnlaget skal regnes som godt bør det utføres en befaring av planområdet i vekstsesongen (mai 

til september) for kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper, og for å vurdere forholdene for fisk i 

Ulsetstemma.  
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Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 

objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  

 

Verdi 

Liten                              Middels                                Stor  

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

                               Eksempel 

 

 

TRINN 2: TILTAKETS VIRKNING 

 

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

antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og 
virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 

stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 
 

 Virkning 

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

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

                                                                                  Eksempel 

 

 

TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 

konsekvens til svært stor positiv konsekvens (se figur 4).  

 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 

er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er 

å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 

rangering av konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 
fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD 
 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), 
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold 

knyttet til disse.  

 

Aktuelle emner som er med i ”naturmiljø og biologisk mangfold” er gitt i tabell 3. I samme tabell er 
det også gitt kriterier for verdivurdering av naturmiljø etter Statens vegvesens håndbok 140 om 

konsekvensanalyser. Verdien av de ulike deltemaene blir vurdert etter en tredelt skala (liten, middels 

og stor verdi). Grunnlaget for verdisettingen bygger for det meste på ulike rapporter og håndbøker 
utgitt av Direktoratet for naturforvaltning, OED, Statens Vegvesen og Artsdatabanken. Referansene er 

gitt i tabell 3. I tillegg er trua vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001) og rødlista naturtyper 

(Lindgaard & Henriksen 2010) tatt med i vurderingsgrunnlaget i denne konsekvensutredningen.  

 
 

Figur 4. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et 

tema framkommer ved å sammenholde områdets verdi 
for det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 

temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 

meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 

angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 

(etter Statens Vegvesen 2006). 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1610 13 

 

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Inngrepsfrie og 

sammenhengende 

naturområder, samt andre 

landskapsøkologiske 

sammenhenger 

Kilder: DN-rapport 1995-6, 

OED 2007, Naturbase, 

Kommuneplaner 

 Områder over 3 km fra nærmeste 

tyngre inngrep.  

 Områder med nasjonal 

landskapsøkologisk betydning. 

 Områder over 1 km fra 

nærmeste tyngre inngrep.  

 Sammenhengende områder 

(over 3 km²) med urørt preg.  

 Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

betydning.  

 Områder med ordinær 

landskapsøkologisk betydning.  

Naturtypeområder/vegetasjons

områder 

Kilde: DN-håndbok  13 og 15, 

Fremstad 1997, Statens vegvesen 

–håndbok 140 (2006), Lindgaard 

& Henriksen (2011) 

 Natur eller vegetasjonstyper i 

verdikategori A for biologisk 

mangfold.  

 

 Natur eller vegetasjonstyper i 

verdikategori B eller C for 

biologisk mangfold.  

 Områder med biologisk 

mangfold som er representativ 

for distriktet.  

Områder med arts- og 

individmangfold 

Kilder: DN-håndbok 11, Statens 

vegvesen –håndbok 140 (2006), 

Kålås mfl. (2010) 

 Områder med stort artsmangfold i 

nasjonal målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

 Leveområder for arter i 

rødlistekategori EN, CR og VU.  

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Leveområder for arter i de 

laveste kategoriene på nasjonale 

rødlista og relativt utbredte arter 

i kategorien sårbar (VU). 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Leveområder for arter i 

kategorien NT som er rødlista 

pga. negativ bestandsutvikling, 

men fremdeles er vanlige.  

Geologiske forekomster 

(geologi, fossiler) 

Kilde:  

 Geologiske forekomster og områder 

(geotoper) som i stor grad bidrar til 

landsdelens eller landets geologiske 

mangfold og karakter.  

 Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i stor 

grad bidrar til distriktets eller 

regionens geologiske mangfold 

og karakter. 

 Områder med geologiske 

forekomster og områder 

(geotoper) som er vanlige for  

distriktets geologiske mangfold 

og karakter. 

 
 

 

TILTAKS OG INFLUENSOMRÅDET 
 

 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføringen av det 

planlagte tiltaket og virksomheten. For enkelhets skyld, tilsvarer tiltaksområdet i dette tilfellet det 

foreslåtte planområdet (figur 1).  

 
Influensområdet. Når det gjelder naturmiljø, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne bli 

påvirket særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både 

geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter man snakker om.  
 

Når det gjelder vegetasjon vil endringer i for eksempel drenerings- og lysforhold kunne påvirke 

vegetasjonen langt ut over selve inngrepsområdet. Hvor langt unna inngrep slike endringer er 
merkbare, er avhengig både av topografi, jordsmonn, vegetasjon og størrelse på den åpne flaten. 

Baumann mfl. (2002) anbefaler en buffer på 25-50 meter fra verdifulle skogsmiljø, men for enkelte 

arter og under gitte forhold kan en større buffer være nødvendig.  

 
Når det gjelder viltet er det å definere et influensområde enda vanskeligere enn for vegetasjon. Mange 

viltarter har store leveområder og kan flytte seg mellom ulike kjerneområder. Arealbruken endrer seg 

også ofte med årstidene. Særlig for viltet vil anleggsfasen og driftsfasen av et tiltak kunne ha ulik 
virkning. Ved mindre veier med beskjeden trafikk vil anleggsfasen ofte virke mer forstyrrende enn når 

veien er ferdig og blir tatt i bruk. Ved større veier med stor trafikk vil forskjellen i forstyrrelseseffekt 

mellom anleggsfase og driftsfase være mindre. I forhold til dette tiltaket vurderer vi influensområdet 
som en sone på ca. 200 m rundt selve planområdet. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

GENERELT 

Planområdet ligger i Åsane bydel i Bergen kommune, ved Ulset (figur 5). Åsane var tidligere preget 

av tradisjonell landbruksdrift, men har de siste årene hatt en stor utvikling som bydel med omfattende 

bolig- og næringsutbygging. Småkuperte åser er den dominerende landskapsformen og de tidligere 

åpne heiene og beitemarkene preges av gjengroing eller skogplanting. Noe aktiv jordbruksdrift er det 
fortsatt. 

 

 

Figur 5. Omtrentlig plassering av planområdet markert med lilla sirkel (kilde: Rambøll Norge AS). 

NATURGRUNNLAGET 

Bergrunnen i influensområdet består i sin helhet av fattige bergarter, for det meste granittisk gneis. Det 
er ingen løsmasser i planområdet, men noe torv på sørvestsiden av Ulsetstemma og tynt morenedekke 

i lia nord for Salhusveien (figur 6).  

 

Klimaet i området er preget av milde vintre og relativt kjølige sommermåneder. Det er mye nedbør i 
området og mange nedbørsdager pr. år. Årsnedbøren ligger på rundt 2500 mm. Klimaet er i stor grad 

styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord og fra vest til øst i 

Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner. 
Planområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone (se Moen 1998). Her er det typisk med 

edelløvskoger med varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn.  

 
Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger 

vegetasjonsseksjoner sammen med forskjeller i oseanitet der luftfuktighet og vintertemperatur er de 

viktigste klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen 

humid underseksjon (O3h), en seksjon som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998).  
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Figur 6. Løsmasseavsetninger i influensområdet. Det meste er bart fjell (rosa) mens det i lia nord for 

Salhusveien er tynt morenedekke (grønt) og sørvest for Ulsetstemma er det torv/myrdekke (brunt) 

(www.ngu.no/kart/-arealis). 
 

 

VERDIVURDERING 
 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG 

NATURVERN 
 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er utført for Bergen kommune av Moe (2002) og 

registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelig i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase 
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). Det er også utført viltkartlegging etter DN-håndbok 11 i Bergen 

kommune av Steinsvåg og Overvoll (2005). I tillegg foreligger det en del artsregistreringer i 

Artsdatabankens Artskart fra influensområdet (http://artskart.artsdatabanken.no). Stellberg (1996) har 

undersøkt vegetasjonen i Ulsetstemma. I forbindelse med planlegging av ny E39 i Åsane er det blant 
annet utarbeidet konsekvensutredning for naturverdier/økologiske verdier (Statens vegvesen 

Hordaland 1999), som omfatter østlige deler av planområdet til dette prosjektet. Johnsen & Bjørklund 

(1999) vurderte konsekvensene for vannforekomster for E39 i Åsane. Den mest relevante 
undersøkelsen for denne utredningen er imidlertid Gaarder (2010), som har utført kartlegging av vilt 

og naturtyper i Byfjellene nord i Bergen.  

 

Det er ingen områder vernet etter naturmangfoldloven i influensområdet.  
 

INNGREPSFRIE OG SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER 

Tiltaket kommer innenfor et inngrepsnært område. Bortsett fra veien i nordøst utgjør planområdet et 
sammenhengende naturområde, men er ikke spesielt stort. Deler av planområdet har noe urørt preg, 

men området vurderes å ha en helt ordinær landskapsøkologisk betydning.   

 

 Temaet inngrepsfrie og sammenhengende naturområder har liten verdi.  

http://artskart.artsdatabanken.no/
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NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 

Fattig berggrunn og mye nedbør gir i utgangspunktet grunnlag for næringsfattige og humide 
vegetasjonstyper i planområdet. I følge markslagsdata på nett er det skog av høy og særs høy bonitet i 

planområdet (figur 7), samt noe åpen fastdekt mark og myr. Nærmeste registrerte naturtype i 

Naturbasen er en rik edelløvskog (F01) sør for Toppenipa og utenfor influensområdet (figur 7), 
registrert av Gaarder (2010). 

 

 
 

Figur 7. Venstre: Naturtypelokalitet sør for Toppenipa (grønn flate) i Naturbasen. Høyre: Markslag i 

planområdet. Skogsområdene i planområdet har høy bonitet (grønn farge). Det er også noe åpen 
fastdekt mark (grå) og myr.  

 

Gaarder (2010) har også registrert en liten rik edelløvskog øst for Toppefjellet som grenser til 

planområdet i sør (figur 8 og 10). I følge Gaarder (2010) er det en rik løvskog med preg av 
edelløvskog. Vegetasjonstypen er alm-lindeskog (truet i følge Fremstad & Moen 2001) Registrerte 

arter er gjengitt i kapittelet om arts- og individmangfold. Gaarder har vurdert denne lokaliteten til C-

verdi på bakgrunn av at den er liten, ikke særlig artsrik og preget av tidligere hardere påvirkning.  

 

 

Figur 8. Rik edelløvskog registrert av Gaarder (2010) i den bratte lia som grenser til planområdet i 

sør. 
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Det ble registrert flere rødlistearter i lokaliteten, noe som tilsier minst B-verdi, men forekomsten er så 

sparsom og det er få indikasjoner på andre spesielt kravfulle arter, så den er inntil videre ikke gitt 
høyere verdi. 

 

Planområdet ligger helt inntil Ulsetstemma, et lite våtmarksområde som inngår i Midtbygdavassdraget 

(vassdragsnr: 056.6) i Åsane. I Bergen kommunes faktaark om Midtbygdavassdraget 
(https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00071/Faktaark_Midtbygdava_71179a.pdf) 

er Ulsetstemma beskrevet som verdifull i økologisk sammenheng i vår region (A2), noe som baseres 

på Statens vegvesens konsekvensutredning fra 1999 (Statens Vegvesen Hordaland 1999). A2 er i følge 
Statens vegvesen Hordaland (1999) områder med regional verdi. I følge Stellberg (1996), som gjorde 

vegetasjonsundersøkelser i Ulsetstemma, var områdene i søre enden av vannet i bruk som kulturbeite 

og hele området rundt vannet ble benyttet til beiting. Østsiden av vannet var preget av lynghei med 
plantet granskog og på den sørvestvendte åsen vokste blåbærfuruskog. I følge Gaarder (2010) er 

Ulsetstemma et ganske grunt lavlandstjern, men det virker ikke spesielt rikt (dystroft preg) og det ble 

ikke vurdert å være noen prioritert naturtype (som for eksempel rik kulturlandskapssjø). Ulsetstemma 

vurderes å ikke være en verdifull naturtype etter verken DN-håndbok 13 eller 15, men har lokal verdi 
som et våtmarksområde.  

 

Det må også nevnes at både åpen myrflate (NT jf. Moen & Øien 2011) og innsjø (NT jf. Mjelde 2011) 
er rødlistede naturtyper som finnes i influensområdet (Ulsetstemma).  

 

 

Figur 9. Ulsetstemma med søndre del av Høgstefjellet i bakgrunnen. Foto fra Geir Gaarder (2010).  

For Bergen foreligger det et omfattende datagrunnlag vedrørende tilstand i vassdragene, samlet inn 
gjennom en årrekke og sammenstilt i Hobæk mfl. (2004). Ulsetstemma ligger i den nordvestlige delen 

av Midtbygdavassdraget som er vurdert til høy økologisk status (faktaark for Midtbygdavassdraget på 

nett, se referanser).  

 
Influensområdet er nylig kartlagt for naturtyper og vilt (Gaarder 2010), men selve planområdet er ikke 

spesielt undersøkt. Basert på tilgjengelig informasjon vurderes det å være lite potensial for naturtyper 

av høye verdier i planområdet, men det kan finnes naturtyper som er lokalt viktige. En naturtype med 
C-verdi (og alm-lindeskog (LR) grenser til planområdet. De rødlistede naturtypene åpen myrflate (NT) 

og klar kalkfattig innsjø (VU) finnes i influensområdet.   

 

 Temaet naturtyper og vegetasjonstyper har middels verdi.  

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00071/Faktaark_Midtbygdava_71179a.pdf
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ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 
 

For dette temaet omtales kjente forekomster innenfor influensområdet, definert som en sone på ca. 300 

meter rundt planområdet. I edelløvskogen sør for planområdet, registrert av Gaarder (2010), er det 
variert treslagssammensetning, med både bjørk, osp, litt ask (NT), noen almetrær (NT) og noen 

hasselkratt. Feltsjiktet er ikke særlig rikt, men det er noe kusymre og sparsomt med junkerbregne samt 

olavsskjegg i bergskorter. Ellers finnes det noe av lungeneversamfunnet på berghamrene (og dels 

trær), med lavarter som blyhinnelav, kysthinnelav, vanlig blåfiltlav, grynporelav (dels vanlig) og 
buktporelav. Også så vidt olivenlav (NT) og sølvnever. I tillegg er det også registrert kveilmose og 

gulband, samt at dronningmose ble funnet på fuktige partier. Også en perlemose (Lejeuna sp.) ble 

funnet sparsomt. Den fremmede arten platanlønn ble også registrert. Et hjortevilttrekk er registrert i 
Naturbase (figur 7 og 10) og dette går tvers gjennom planområdet. Hjort er svært vanlig i hele 

kommunen.    

 

Når det gjelder fugl er det knyttet en del registreringer til Ulsetstemma. Til sammen foreligger det 25 
observerte arter herfra i Artsdatabankens Artskart. To av disse er rødlista (Kålås mfl 2010): fiskemåke 

(NT) og tårnseiler (NT). Registreringene i Artskart er forholdsvis nye, de fleste fra 2010. I følge 

Gaarder (2010) har Ulsetstemma noe betydning for våtmarksfugl, men det foreligger hittil ikke 
dokumentasjon som tilsier at det kan regnes som en viktig viltlokalitet. Ulsetstemma ble vurdert for 

vern i utkast til verneplan for våtmark i Hordaland (Fylkesmannen i Hordaland 1991). Fylkesmannen i 

Hordaland ved Olav Overvoll skriver i e-post av 15. desember 2011 at Ulsetstemma trolig var en 
viktig biotop på 1980-tallet, men den er ikke vurdert som et viktig viltområde lenger. Fra Artskart 

foreligger en registrering av sultanmosdyr i Ulsetstemma og Stellberg (1996) har registrert vanlige 

arter som storbjørnemose, sølvbunke, elvesnelle og flaskestarr. 

 
Både aure, røye og ål (CR) finnes i Midtbygdavassdraget, men det er ikke kjent at det er gjort 

fiskeundersøkelser som dokumenterer noen av disse artene fra Ulsetstemma (Ole Rugeldal Sandven, 

pers medd.). Sjøaure finnes kun ved utløpet av Midtbygdavassdraget til sjø (Pulg mfl. 2011), det vil si 
ved Morvik. Det foreligger heller ingen registreringer av fisk i Ulsetstemma i Artsdatabankens 

Artskart. Utløpsbekken fra Ulsetstemma renner i sørøstlig retning til Forvatnet som har en god del 

aure. Johnsen og Bjørklund (1999) observerte fisk i utløpsbekken fra Ulsetstemma i forbindelse med 
utarbeiding av konsekvensutredning for vannforekomster for E39 Åsane nord. Aure fra Forvatnet kan 

gå oppover mot Ulsetstemma, men selve vannet er svært grunt (rundt 1 m) og har trolig ingen egen 

bestand av aure. Det kan ikke utelukkes at ål (CR) kan forekomme i Ulsetstemma, men det vurderes 

som lite sannsynlig, og arten omtales ikke videre i denne konsekvensutredningen. Av andre arter kan 
nevnes at det i følge Håvard Bjordal i Bergen kommune er mye amfibier (frosk og padde) i 

Ulsetstemma. En oversikt over registrerte rødlistearter i influensområdet er vist i tabell 4.  

 

Tabell 4. Forekomster av rødlista arter (jf. Kålås mfl. 2010) fra influensområdet til Ulsetstemma 

næringspark. 

Organisme Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus Kilde 

Karplante Ask Fraxinus excelsior NT (nær truet) Gaarder (2010) 
Karplante Alm Ulmus glabra NT (nær truet) Gaarder (2010) 

Lav Olivenfiltlav Fuscopannaria 

mediterranea 

NT (nær truet) Gaarder (2010) 

Fugl Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) Artskart 
Fugl Tårnseiler Apus apus NT (nær truet) Artskart 

 

For å undersøke om det finnes biologiske forekomster i influensområdet som er unntatt offentlighet 
(rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.) ble miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 

Hordaland, ved Olav Overvoll, kontaktet i e-post datert den 15. desember 2011. I svar pr. e-post 

samme dag ble det opplyst at det ikke er kjent slike opplysninger fra influensområdet. Bergen 

kommune har heller ingen andre opplysninger om arter fra influensområdet (Idar Reistad, pers medd.).  
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Artsmangfoldet er ikke spesielt stort i influensområdet og vurderes å være representativt for distriktet, 

men det er registrert enkelte rødlistearter.  

Et vilttrekk med viltvekt 1 og forekomst av rødlistearter i kategoriene NT gir i følge Statens vegvesens 
håndbok 140 liten verdi for temaet arts- og individmangfold.  

 

 Temaet arts- og individmangfold vurderes til liten verdi.   

 

 

Figur 10. Trekkvei for hjort går på tvers av planområdet og naturtypen rik edelløvskog (F01) grenser 

til planområdet i sør.  

 

GEOLOGISKE FOREKOMSTER 
 

I planområdet består berggrunnen i sin helhet av granittisk gneis (se avsnitt om naturgrunnlaget). 
Ingen spesielle geologiske forekomster er kjent. Siden alle de geologiske forekomstene er vanlige for 

distriktet får temaet liten verdi.  

 

 Temaet geologiske forekomster vurderes til liten verdi.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER 
 

I tabell 5 er det foretatt en oppsummering av bakgrunn og verdisetting for de ulike fagområdene som 

er vurdert.  

 

Tabell 5. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til Ulsetstemma næringspark.  

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Inngrepsfrie 
områder 

Ingen INON-områder. Ordinær landskapsøkologisk betydning. ----------------------- 
      

Naturtype- og 

vegetasjon 

Naturtypen rik edelløvskog grenser til planområdet i sør og er gitt 

verdi C. Naturtypen inneholder den trua vegetasjonstypen alm-

lindeskog (LR). De rødlistede naturtypene åpen myrflate (NT) og 

innsjø (NT) finnes også i influensområdet.  

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

Arts- og 

individmangfold 

Det er registrert to rødlista fuglearter i influensområdet i kategori 

nær truet (NT), samt ask (NT), alm (NT) og olivenlav (NT). Et 

hjortevilttrekk krysser planområdet. Ulsetstemma har noe 

betydning som viltområde lokalt sett.  

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

Geologiske 

forekomster 

Ingen spesielle geologiske forekomster.  ----------------------- 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 

En utbygging av Ulsetstemma næringspark vil gi økt støy og trafikk i influensområdet i forbindelse 

med anleggsarbeidet, samt at anleggsarbeidet kan medføre avrenning til nærliggende områder. I 
driftsfasen medfører tiltaket en del arealbeslag i planområdet. Den nye næringsvirksomheten kan også 

medføre noe økt trafikk langs Salhusveien. Det er ikke vurdert virkninger av eventuell 

industrivirksomhet i planområdet og eventuell forurensning i forbindelse med det, da det ikke framgår 
av planprogrammet at arealet skal nyttes til dette.  

 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 
 

Konsekvensene av det planlagte tiltaket skal vurderes i forhold til den framtidige situasjonen i det 
aktuelle området, basert på kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men uten det aktuelle tiltaket. 

Klimaendringer, med en økende ”global oppvarming, er gjenstand for diskusjon i mange 

sammenhenger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk 
mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel 

årsnedbør og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. 

Disse viser høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Det diskuteres også om 
snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større nedbørmengder vinterstid. Skoggrensen 

innenfor forventes også å bli noe høyere over havet, og vekstsesong kan bli noe lenger.  

 

Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av 
ferskvannsorganismer, og vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for 

mange ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert. Dette kan i neste omgang få konsekvenser for 

fugl og pattedyr som er knyttet til vann og vassdrag. Videre har reduserte utslipp av svovel i Europa 
medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge har avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. 

Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), 

bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det 

observert en bedring i det akvatiske miljøet med gjenhenting av bunn- og krepsdyrsamfunn og bedret 
rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann viser en klar positiv utvikling, mens endringene i 

innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009b). Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste 

årene, men i avtakende tempo.  
 

Det foreligger planer om ny E39 Åsane nord, mellom Midtbygda og Nordhordlandsbrua, der alternativ 

D for ny trase vil ha virkning for naturmiljø øst i planområdet (figur 10). En utbygging av E39 vil 
medføre arealbeslag og økt støy og trafikk i anleggsperioden og økt trafikk langs ien i driftsperioden. 

Virkningene av dette vurderes å være tilsvarende som ved etablering av Ulsetstemma næringspark, 

men med noe mer negative konsekvenser for ferskvann (Ulsetstemma og utløpsbekk), og noe mindre 

for hjortevilt (trekkvei blir ikke berørt) og for naturtyper og vegetasjonstyper (mindre arealbeslag).  
 

0-alternativet vurderes derfor å ha liten negativ konsekvens (-) for naturmiljø og biologisk 

mangfold knyttet til planområdet for Ulsetstemma næringspark.  
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Figur 11. Kart som viser planområdet (gul flate), samt avsatt areal til planarbeid for ny E39 Åsane, 

Midtbygda-Nordhordlandsbrua (oransje skravering) som tar utgangspunkt i kommunedelplan for E39 
Åsane vedtatt i 2001. (Kilde:www.bergenskart.no).  

 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV ULSETSTEMMA NÆRINGSPARK 
 

Virkninger av en utbygging av Ulsetstemma næringspark for naturmiljø og biologisk mangfold, er for 

inngrepsfrie naturområder og samt geologiske forekomster kun vurdert for driftsfasen (etablert tiltak). 

For naturtype og vegetasjonstyper, arts- og individmangfold, er også virkningen av anleggsfasen (støy, 
trafikk og avrenning) vurdert.  

 

INNGREPSFRIE OG SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER 
 

Planområdet ligger innenfor et inngrepsnært naturområde (mindre enn 1 km fra nærmeste tyngre 

tekniske inngrep). Tiltaket medfører arealbeslag som ikke vil redusere inngrepsfrie naturområder, men 
som kan ha liten negativ virkning for landskapsøkologien i influensområdet. Tiltaket vurderes å ha 

liten negativ virkning for inngrepsfrie og sammenhengende naturområder. 

 

 Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for inngrepsfrie og 

sammenhengende naturområder.  
 

NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 

 
Anleggsarbeidet kan medføre tilførsler av steinstøv og sprengstoffrester til våtmarksområdet 

Ulsetstemma, som kan regnes som den rødlista naturtypen innsjø (NT). Tiltaket vurderes å ha liten 

negativ virkning i anleggsfasen for naturtyper og vegetasjonstyper.  
 

Tiltaket vil i driftsfasen medføre til dels store arealbeslag, for det meste i fattige vegetasjonstyper 

(basert på noe begrenset informasjon om planområdet). Planområdet ligger tett inntil en rik 

edelløvskog (og truet vegetasjonstype alm-lindeskog) med C-verdi, men slik planen foreligger 
medfører ikke tiltaket arealbeslag i denne lokaliteten og heller ikke i Ulsetstemma. Tiltaket kan 

derimot medføre noe arealbeslag i den rødlista naturtypen åpen myrflate (NT), som trolig finnes i 

planområdet. Samlet sett vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning på naturtyper og 
vegetasjonstyper.  
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Områdene nærmest veien er trolig noe påvirket av forurensing fra biltrafikk fra før, og tiltaket 

vurderes å i liten grad endre dette.   

 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper og 

vegetasjonstyper i anleggsfasen.  

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for naturtyper 

og vegetasjonstyper i driftsfasen.  

 

ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD  
 

Anleggsarbeidet kan medføre tilførsler av sprengstoffrester og steinstøv til Ulsetstemma. Dette 

vurderes å ha liten negativ virkning for våtmarksområdet med tilhørende dyreliv i anleggsperioden. 
Økt støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet vil ha liten negativ virkning for fugl og pattedyr 

i influensområdet. Spesielt gjelder dette fugleartene tilknyttet Ulsetstemma, men også til dels for hjort 

som trekker gjennom planområdet, vil anleggsarbeidet være noe forstyrrende. Trolig er støy i 
anleggsfasen et marginalt problem for fugl og pattedyr, siden det allerede er en del biltrafikk i 

influensområdet. Samlet sett vurderes virkningen i anleggsfasen å være liten negativ for arts- og 

individmangfold.  

 
Tiltaket vil ikke medføre arealbeslag i leveområder for rødlistearter, men medfører en del arealbeslag 

som har negative virkninger for arts- og individmangfoldet i planområdet. I tillegg vil tiltaket etablere 

barrierer for hjort som trekker gjennom planområdet (figur 10). I planforslaget er det avsatt et areal 
vest i planområdet til naturformål, men dette ligger i bakkant av planlagt næringsareal (figur 3), noe 

som medfører at hele strekningen av Salhusveien blir utbygd. Hjort vil med dette planforslaget ikke 

kunne trekke gjennom planområdet. I tillegg kan tiltaket medføre et økt konfliktnivå mellom hjort og 
biltrafikk. Det er en del trafikk langs Salhusveien i fra før, så en eventuell liten økning av trafikk langs 

Salhusveien på grunn av den nye næringsvirksomheten i planområdet vurderes å ha ingen virkning for 

fugl og pattedyr. Samlet sett vurderes tiltaket å ha middels negativ virkning for arts- og 

individmangfold i driftsfasen. 
 

 Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for arts- og 

individmangfold i anleggsfasen. 

 Liten verdi og middels negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for arts- og 

individmangfol i driftsfasen.  
 

GEOLOGISKE FOREKOMSTER 

 
Det er ingen verdifulle geologiske forekomster i planområdet og tiltaket har ingen virkning for dette 

temaet, verken i anleggsfasen eller i driftsfasen.  

 

 Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for geologiske forekomster.  
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OPPSUMMERING AV VERDI, VIRKNING OG KONSEKVENS 
 

I tabell 6 er verdi, virkning og konsekvens for hvert enkelt fagtema oppsummert.  

 

Tabell 6. Verdi, virkning og konsekvens for naturmiljø og biologisk mangfold ved en utbygging av 

Ulsetstemma næringspark.  

Tema 

Verdi 

Liten       Middels        Stor 

Verknad (omfang) 

Stor negativ           Liten / ingen               Stor positiv  Konsekvens 

                        

Inngrepsfrie og 

samm. naturområder 

 

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

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

Liten negativ (-) 

                        anlegg 

Naturtyper og 

vegetasjonstyper 

                             

                          drift 

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

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

Liten negativ (-) 

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

Middels  

negativ (--) 

                       anlegg 

 

Arts- og 

individmangfold 

                             

                          drift 

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

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

Liten negativ (-) 

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

Liten negativ (-) 

                         
Geologiske 

forekomster 

                             

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

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

Ubetydelig (0) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

 

Ved gjennomføring av planlagt veibygging og utbygging av industriareal i Ulsetstemma næringspark, 
er det flere virkninger som må søkes avdempet. I anleggsfasen gjelder det i hovedsak å unngå 

tilrenning til vassdrag av steinstøv og giftige stoffer, samtidig som en må søke å forstyrre forekomster 

av vilt og fugl minst mulig. Etablering av næringsareal langs Salhusvegen vil medføre en barriere for 
hjortevilt som trekker gjennom planområdet, en konflikt som må søkes avdempet ved å avsette et areal 

til naturformål/viltkorridor.  

 

NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 
 
En bør hindre tilrenning fra anleggsområdet i anleggsfasen, for å avbøte eventuelle negative virkninger 

for våtmarksområdet Ulsetstemma.  

 

Foreslått tiltak: 

 Hindre tilrenning fra anleggsområdene til Ulsetstemma  

 

 

ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 

 
FUGL 

I selve anleggsperioden vil ekstraordinær støy og ferdsel kunne påvirke fuglefaunaen i området. Her er 

imidlertid ingen spesielle forekomster som krever særlige tiltak. 

 Ingen særlige tiltak foreslått  

 
VILT 

Hjort trekker over Salhusveien og tvers gjennom planområdet. Generelt bør det ryddes vegetasjon 
langs veibanen for å hindre trafikkulykker mellom biler og hjort, som er et økende problem ettersom 

tettheten av både hjort og biler øker i regionen.  

 
Etablering av næringsareal på sørsiden av Salhusveien vil skape en ny barriere for hjort som trekker 

gjennom planområdet. I planforslaget er det avsatt et areal vest i planområdet til naturformål, men 

dette ligger i bakkant av planlagt næringsareal. Hjort vil med dette planforslaget ikke kunne trekke 
gjennom planområdet. I tillegg til de negative konsekvensene for hjort i seg selv, kan dette medføre et 

økt konfliktnivå mellom hjort og biltrafikk. Det anbefales å avsette et areal vest i felt 2 (I/K/L2) til 

viltkorridor, for å bidra til å opprettholde trekkmulighetene for hjort i planområdet. Korridoren bør 

være minst 100 meter i bredde. Det kan også være aktuelt å sette opp viltgjerder langs Salhusveien for 
å lede viltet inn mot viltkorridoren.  

 

Foreslått tiltak:  

 Avsette et areal vest i felt 2 (I/K/L2) til viltkorridor for å opprettholde trekkmulighetene 

for hjort.   

 

FISK OG FERSKVANN 

Det er usikkert om det er fisk i Ulsetstemma, men det foreslås likevel noen generelle avbøtende tiltak 

for fisk og ferskvann. Avrenning fra anleggsområder kan resultere i tilførsler av blant annet steinstøv 

og sprengstoffrester som ammonium og nitrat i relativt høye konsentrasjoner til vassdragene (Urdal 

2001; Hellen mfl. 2002). Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 
konsentrasjoner medføre giftvirkning for dyr som lever i vannet. Andelen som foreligger som 

ammoniakk er avhengig av blant annet temperatur og pH, men vil sjelden være så høy at den kan 
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medføre dødelighet for fisk.  

 

Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk og bunndyr, og også føre til generell redusert 
biologisk produksjon i vassdragene. Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare 

for skade på fisk (Hessen mfl. 1989).  

 

Erfaring fra slike anlegg viser at elver blir kraftig blakket, men det er oftest små eller ingen 
skadeeffekter av steinstøv eller nitrogenforbindelser på forekomst av bunndyr og på fisk (Johnsen & 

Kålås 1998; Urdal 2001; Hellen mfl. 2002), men det finnes også eksempler på det motsatte der det har 

vært ekstremt høye tettheter av steinstøv (Hessen mfl. 1989). Forskjellene kan skyldes at man de siste 
årene har søkt avbøtende tiltak for å dempe de mest akutte virkningene av slike tilførsler.  

 

I de tilfeller der resipienten for slik avrenning er en elv med periodevis liten vannføring, vil 
miljøvirkningene ventelig kunne bli større enn der tilførslene skjer til store og fortynnende vannvolum.  

Elven fra Ulsetstemma nedstrøms planlagt anleggsområde må skånes for tilførsler av steinstøv og 

sprengstoffrester. En må også sikre seg mot tilrenning til Ulsetstemma ved utfylling av steinmasser. 

 

Foreslått tiltak: 

 Hindre tilrenning fra anleggsområdet til Ulsetstemma  
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