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FORORD 
 

 

Askøy kommune ønsker å utvide Tveit skole, med nytt skolebygg og parkeringsplass. Den planlagte 

utvidelsen av Tveit skole er av et slikt omfang at det ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 

For å oppfylle prinsippene i Naturmangfoldlovens §§8-12 har Rådgivende Biologer AS, på oppdrag 

fra Askøy kommune, utarbeidet en kartlegging og verdivurdering for biologisk mangfold, med 
deltemaene rødlistearter, terrestrisk miljø og akvatisk miljø. Rapporten har til hensikt å oppfylle de 

krav som forvaltningsmyndighetene stiller til dokumentasjon av biologisk mangfold.  

 
Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning. Rådgivende Biologer AS har de siste årene 

utarbeidet nærmere 400 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, 

vann og i sjø. Rapporten bygger på befaring i tiltaksområdet utført av Linn Eilertsen den 24. 

september 2013, samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder. Dr. scient. Torbjørg Bjelland, 
Rådgivende Biologer AS, har artsbestemt innsamlet botanisk materiale.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Askøy kommune, ved Synne Guldberg, for oppdraget.  
 

 

Bergen, 23. januar 2014 
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SAMMENDRAG  

 
Eilertsen, L. 2014. 

Utvidelse av Tveit skole, Askøy kommune. Kartlegging og verdivurdering av biologisk 

mangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 1844, 19 sider, ISBN 978-82-8308-047-6. 
 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Askøy kommune, kartlagt og utarbeidet en 
verdivurdering av biologisk mangfold i området for planlagt utvidelse av Tveit skole i Askøy 

kommune, Hordaland. Askøy kommune ønsker å utvide Tveit skole, med nytt skolebygg og 

parkeringsplass. Det er foreslått en utvidelse mot øst, som omfatter et nytt skolebygg tilknyttet det 
eksisterende, og en ny parkeringsplass. I tillegg vil det bli behov for veg mellom de to 

parkeringsplassene.  

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne verdivurderingen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til an-
vendelse (§ 9).  

 

VERDIVURDERING 

RØDLISTEARTER 

I influensområdet er det registrert hubro (EN) og ål (CR). Ål er tilknyttet Storavatnet, og hubro er 

observert sørøst for Tveit skole, nær Storavatnet. Tiltaksområdet ligger i et tettbebygd område og det 

antas at hubro i liten grad benytter dette som leveområde. Det er ikkje kjent at arten hekker i 
influensområdet. Ål kan vandre opp i Stemmevatnet frå Storavatnet. Rødlistearter er vurdert å ha 

middels til stor verdi.  

 Rødlistearter har middels til stor verdi.  

 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Ingen naturtyper var registrert i influensområdet fra før, og det ble heller ikke registrert naturtyper på 

befaringen den 24. september 2013. Tiltaksområdet er svært lite i utstrekning, og Stemmevatnet utgjør 

en stor del av arealet som er ubebygd. Det som finnes av vegetasjon på fastmark er i hovedsak 
gjengroende kystlynghei, og blåbærskog med furu som dominerende treslag. Vegetasjonen i 

tiltaksområdet er sterkt påvirket eksisterende inngrep og av fremmede arter.  

 

Karplanter, moser og lav 

Rundt Stemmevatnet er det fattig mykbunn/løsmattemyr og elve-snelle-starrsump. På fastmark er 
vegetasjonen noe vanskelig å klassifisere i vegetasjonstyper på grunn av store innslag av fremmede 

arter. Nærmest Kollevågvegen er det gjengroende kystlynghei med lavvokste furuer, innslag av 

sitkagran, og en del åpne bergflater. På kollen sør for Stemmevatnet, og øst for Tveit skole, er det 

blåbærskog med furu, som i stor grad er påvirket av tråkkslitasje og diverse inngrep, fordi arealet er i 
bruk som uteområde for skolen. Inntil eksisterende parkeringsplass er det skrotemark med betydelige 

innslag av den fremmede arten parkslirekne. Nedenfor parkeringsplassen, i et myrdrag ned mot 

Stemmevatnet, er det innslag av noe rikere vegetasjon. Generelt vurderes artsmangfoldet å være typisk 
for regionen og sterkt påvirket av fremmede arter. Karplanter, moser og lav har liten verdi.  

 

Fugl og pattedyr 

Det foreligger obersvasjoner av en del fuglearter i influensområdet, men kun vanlig forekommende 

arter er registrert. Ingen av de registrerte artene er spesielt knyttet til vann og våtmark. 
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Nordflaggermus er registrert i influensområdet, og det antas at også andre alminnelig utbredte 

pattedyrarter i distriktet opptrer vanlig i dette området. Fugl og pattedyr har liten verdi.  

 

 Terrestrisk miljø har liten verdi.  
 
 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Stemmevatnet uer et grunt og næringsfattig myrtjern. Tjernet ligger i nedbørsfeltet til det betydelig 

større Storavatnet (Tveitevatnet), som er et attraktivt fiskevann med både ørret og røye. I Storavatnet 
er det også forekomster av ål, men ingen andre anadrome fiskearter. Utløpsbekken er lagt i rør under 

bilvegen og boligfeltene som ligger mellom Stemmevatnet og Storavatnet. Utløpsbekken har trolig 

ingen verdi som gyte- og oppvekstområde for fisk i Storavatnet.  
 

DN-håndbok 15 (2000) om kartlegging av ferskvannslokaliteter henviser videre til DN-håndbok 13 

(2007) om naturtyper. Ingen slike naturtyper ble registrert på befaringen. Elveløp og innsjø er begge 

vurdert som «nær truete» naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Verdifulle lokaliteter vurderes 
derfor til middels verdi.  

 

Fisk og ferskvannsorganismer 
Det er ikke utført fiskeundersøkelser i Stemmevatnet. Det kan ikke utelukkes at en og annen fisk kan 

vandre opp fra Storevatnet, men sannsynligvis er det lite fisk i tjernet. Av andre ferskvannsorganismer 

antas faunaen å være representativ for denne typen habitat og for distriktet. Stemmevatnet med 
tilhørende innløps- og utløpsbekk vurderes å ha liten verdi for fisk og ferskvannsorganismer. 

 

 Akvatisk miljø har liten til middels verdi.  

 
AVBØTENDE TILTAK 

Det bør gjennomføres tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter. Dette gjelder særlig 
forekomstene med parkslirekne ved parkeringsplassen. Omfattende anleggsarbeid bør, så langt det er 

praktisk mulig, begrenses i yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. i perioden april-juli.  

 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke 
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 

er viktig at eventuelle avløp ikke føres direkte til vassdraget, men går via sandfangdam.  

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Datagrunnlaget for den foreliggende verdivurderingen vurderes som godt. Det vil ikke være behov for 

oppfølgende undersøkelser for å dokumentere verdier eller vurdere konsekvensene av tiltaket. 
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TVEIT SKOLE 

 
Askøy kommune er i gang med planarbeidet for en eventuell utvidelse av Tveit skole (figur 1), vest 

for Storavatnet og Ravnanger. Skolen er i dag etablert sør for Kollevågvegen, og omfatter et 
administrasjonsbygg og et skolebygg, fotballbane (figur 2), parkeringsplass og uteområder. Det er 

foreslått en utvidelse mot øst, som omfatter et nytt skolebygg tilknyttet det eksisterende, og en ny 

parkeringsplass. I tillegg vil det bli behov for veg mellom de to parkeringsplassene.  

 

 
Figur 1. Planområdet, her markert med blå stiplet linje (kilde: Askøy kommune).  

Figur 2. Tveit skole med fotballbanen i front.   
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 
Den planlagte utvidelsen av Tveit skole er av et slikt omfang at det ikke utløser krav om 
konsekvensutredning, og det er ikke utarbeidet et utredningsprogram i forbindelse med planarbeidet. 

For å oppfylle prinsippene i Naturmangfoldlovens §§8-12 er det gjennomført en kartlegging og 

verdivurdering av biologisk mangfold i tiltaksområdet.  
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av tiltaks-
området utført av Linn Eilertsen den 24. september 2013. På befaringen var hovedformålet å kartlegge 

naturtyper og rødlistearter i tiltaksområdet. Med lettskyet vær og gode siktforhold var forholdene 

idéelle. Det er i tillegg sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser 
og tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (jf. tabell 2). 

 
 

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 

 

VERDIVURDERING 

Denne verdivurderingen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns 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.  

 

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 

 
 
BIOLOGISK MANGFOLD 

For temaet biologisk mangfold, som i denne rapporten er behandlet under overskriftene rødlistearter, 

terrestrisk miljø og akvatisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009; «Kartlegging og 

dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk» (Korbøl mfl. 2009). Grunnlaget 
for verdisettingen bygger for det meste på ulike veiledere og håndbøker utgitt av Direktoratet for 

naturforvaltning; DN-handbok 11 – viltkartlegging, DN-håndbok 13 – kartlegging av naturtyper og 

den norske rødlisten for arter (Kålås mfl. 2010) og naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011). 

Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 1. Nomenklaturen, samt norske navn, 
følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
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Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 

Kilder: NVE-veileder 3-2009, 

Kålås mfl. 2010 

 Andre områder 

 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene sårbar (VU), 

nær truet (NT) eller datamangel 

(DD) i Norsk Rødliste 2010 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene kritisk truet 

(CR) eller sterkt truet (EN) i 

Norsk Rødliste 2010 

 Arter på Bern liste II og Bonn 

liste I 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009, 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

C (lokalt viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen – 

håndbok 140 (2006) 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Andre områder  Ferskvannslokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 

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

her  

 
 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-
lagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også omfat-

ter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet til Tveit skole omfatter avgrensede arealer til nytt skolebygg og parkeringsplass, og ny 
veg mellom eksisterende og ny parkeringsplass.    

 

Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både 
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influens-

området å være 100 meter fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyr-

artene vurderes å være vesentlig mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. Stemmevatnet, med 

tilhørende innløpsbekker og utløpsbekk, er også en del av influensområdet.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

GENERELT 

Tveit skole ligger sør for Kollevågvegen mellom Ravnanger og Kollevågen, på midtre deler av Askøy. 
På motsatt side av vegen ligger Tveit kirke. Skolen ligger omtrent 10 km fra kommunesenteret 

Kleppestø, og ca. 2 km fra Ravnanger (figur 3). Planområdet omfatter det eksisterende skoleområdet 

med bygningsmasse, fotballbane, parkeringsplass (figur 5) og uteområder, samt planlagt område for 

utvidelse, og er avgrenset av Kollevågvegen i nord, boligfelt i sør og øst, og skogsterreng mot vest. 
Innenfor planområdet ligger et lite tjern som ikke er navngitt på offentlige kart, men som lokalt kalles 

Stemmevatnet. Tjernet har en overflate på omtrent 2,5 daa og løper ut i Storavatnet (Tveitevatnet).   

 

 

Figur 3. Tveit skole, grovt markert med svart sirkel, ligger vest på midtre deler av Askøy, mellom 
Ravnanger og Kollevågen.   

 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i influensområdet består i sin helhet av gneis. Dette er en fattig bergart som forvitrer 
sakte og dermed gir lite grunnlag for næringskrevende vegetasjon. Hele influensområdet har bart fjell 

med stedvis tynt løsmassedekke. Influensområdet består i all hovedsak av åpen skrinn fastmark (figur 

4).   

 
Klimaet i området er preget av milde vintre og relativt kjølige somre. Det er mye nedbør i området og 

mange nedbørsdager pr. år. Årsnedbøren ligger på rundt 2 100 mm (målestasjon på Kleppestø, 

www.eklima.met.no). 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 vegetasjons-

seksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste 
klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, humid 

underseksjon (O3h), som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998).  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1844   11 

 

 

Figur 4. Åpen, skrinn fastmark og bebyggelse utgjør det meste av arealet i influensområdet.   

 

 

Figur 5. Eksisterende parkeringsplass ved Tveit skole.  
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VERDIVURDERING 

 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne verdivurderingen 

(§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 
og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldloven gir imidlertid 

rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet.  

 

Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende tiltak, som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre 

eller avgrense skade på naturmangfoldet (§ 11). Ved bygging og drifting av tiltaket skal skader på 
naturmangfoldet så langt mulig unngås eller avgrenses (§ 12). 

 

KUNNSKAPSSTATUS FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURVERN 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er utført for Askøy kommune av Moe (2003). Registrer-

ingene fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase. Det er også utført 

viltkartlegging etter DN-håndbok 11 i Bergen kommune (Overvoll & Talhaug 2003). For øvrig 

foreligger det en del artsregistreringer fra influensområdet i Artsdatabanken. Det er ingen områder 
vernet etter naturmangfoldloven i influensområdet.  

 

RØDLISTEARTER 

Artsdatabankens Artskart viser registreringer av ål (CR) i Storavatnet, og hubro (EN) inntil et boligfelt 

langs vestsiden av Storvatnet, omtrent 350 meter sørøst for Tveit skole. Det er lite sannsynlig at hubro 

hekker i et tettbebygd område, og det legges derfor ikke stor vekt på observasjonen av denne arten i 
verdivurderingen. Dette støttes av Fylkesmannen i Hordaland, som viser til at nærmeste bekreftede 

hubrolokalitet er over 5 km fra influensområdet (Olav Overvoll, pers. medd.). Ål (CR) kan vandre 

over store avstander på land, og kan også forekomme i influensområdet, men selve Stemmevatnet er 
lite egnet som leve- og oppvekstområde for ål.  

 
Tabell 3. Registrerte rødlistearter i influensområdet til planlagt utvidelse av Tveit skole. Rødlistestatus 

iht. Kålås mfl. (2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.  

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Ål  CR (kritisk truet) Storavatnet 
Høsting, påvirkning på habitat, 

forurensing, bifangst 

Artskart 

Hubro  EN (sterkt truet) Vestsiden av Storavatnet 
Påvirkning av stedegne arter, 

kollisjoner, hogst av skog.  

Artskart 

     

 
For å undersøke om det finnes ytterligere biologiske forekomster av rødlistearter i influensområdet, og 

forekomster som er unntatt offentlighet (rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.), ble det sendt e-

post til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland den 6. januar 2013. I svar pr. e-post 
samme dag ble det opplyst at det ikke foreligger informasjon om arter unntatt offentlighet fra influens-

området. Siden det er lite sannsynlig at hubro hekker i influensområdet, og at ål kun kan forekomme 

sporadisk i Stemmevatnet, vurderes rødlistearter å ha middels til stor verdi.   
  
 Temaet rødlistearter vurderes til middels til stor verdi.   
 

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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TERRESTRISK MILJØ  

Verdifulle naturtyper  

Ingen naturtyper var fra før registrert i tiltaksområdet. Det ble heller ikke registrert naturtyper etter 

DN-håndbok 13 den 24. september 2013. Tiltaksområdet er svært lite i utstrekning, og Stemmevatnet 
utgjør en stor del av det ubebygde arealet. Det som finnes av vegetasjon på fastmark er i hovedsak 

gjengroende kystlynghei (H i Fremstad 1997), og blåbærskog (A4) med furu som dominerende treslag. 

Vegetasjonen er sterkt påvirket av fremmede arter, som sitkagran, diverse hageplanter (bl.a. mispel- 

og fredløs-art) og parkslirekne. Særlig i området rett øst for eksisterende parkeringsplass er det store 
mengder med parkslirekne. Sør for Stemmevatnet er det en vertikal bergvegg, som ble undersøkt med 

tanke på eventuelle oseaniske arter. Noen få av artene som ble registrert har en oseanisk utbredelse, 

men bergveggen var relativt tørr og artsfattig, og er vurdert som for dårlig utviklet til å tilsvare 
naturtypen nordvendt kystberg og blokkmark i DN-håndbok 13.  

 

Stemmevatnet med tilhørende myr- og sumparealer er viktige elementer i økosystemet i 

tiltaksområdet, men tilsvarer ingen av naturtypene i DN-håndbok 13. Hverken vannet eller 
vegetasjonen er særlig rik, og kan ikke regnes som en rik kulturlandskapsjø. Myr- og 

sumpvegetasjonen er også relativt artsfattig. Verdifulle naturtyper har liten verdi.  

 

 

 

 

 
Figur 6. Høyre: Parkslirekne inntil parkeringsplassen. Venstre: Bergvegg inntil Stemmevatnet med 

blant annet blåtopp, røsslyng og heigråmose (øverst). Stemmevatnet med fattig sumpvegetasjon og 
skrinn furuskog inntil (nederst).  

 
Karplanter, moser og lav 

Rundt Stemmevatnet er det fattig mykbunn/løsmattemyr (L3) og elve-snelle-starrsump (O3). 

Dominerende arter i myrpartiene er storbjørnemose (Polytrichum commune), torvmosearter 

(Sphagnum sp.), duskull, rome og myrhatt. Sumpvegetasjonen er dominert av flaskestarr og lyssiv, 
med innslag av blant annet evjesoleie og noen få eksemplarer av sverdlilje. I selve tjernet ble det 

registrert hvit nøkkerose, tjønnaks og store mengder av en blærerot-art. På fastmark er vegetasjonen 

noe vanskelig å klassifisere i vegetasjonstyper på grunn av store innslag av fremmede arter.  
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Nærmest Kollevågvegen er det gjengroende kystlynghei (H) med lavvokste furuer og innslag av 

sitkagran. Her er det også en del åpne bergflater. I feltsjiktet ble det registrert røsslyng, klokkelyng, 

blåtopp, lys reinlav (Cladonia arbuscula), heigråmose (Racomitrium lanuginosum) og det var også en 
del einer i busksjiktet. Det ble i tillegg registrert innslag av rødhyll, geitrams, krattmjølke og til dels 

store mengde av en forvillet mispel-art i dette området. På kollen sør for Stemmevatnet, og øst for 

Tveit skole, er det blåbærskog (A4) med furu, som i stor grad er påvirket av tråkkslitasje og diverse 

inngrep, fordi arealet er utnyttet til uteområde for skolen. I feltsjiktet ble det kun registrert vanlige 
arter som blokkebær, blåbær og krekling. Stemmevatnet, og kollen sør for tjernet, er adskilt av en bratt 

bergvegg med til dels mye blåtopp og røsslyng. Bergveggen tilsvarer basefattig utforming av 

bergsprekk og bergvegg (F2b) og av kryptogamer ble det registrert heigråmose, skjoldsaltlav 
(Stereocaulon vesuvianum), Lepraria sp., mattehutrmose (Marsupella emarginata), kystpute 

(Cladonia subcervicornis), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), stripefoldmose (Diplophyllum 

albicans), nervesotmose (Andreae rothii), fleinljåmose (Dicronodontium denudatum) og 
pløsjamnemose (Plagiothecium succuleutum). De registrerte artene er vanlig forekommende, og noen 

få er relativt fuktighetskrevende og oseaniske, som kystpute og pløsjamnemose. 

 

Inntil eksisterende parkeringsplass er det skrotemark med betydelige innslag av den fremmede arten 
parkslirekne. Nedenfor parkeringsplassen, i et myrdrag ned mot Stemmevatnet, er det innslag av noe 

rikere vegetasjon med vendelrot, ormetelg og myrtistel, men i hovedsak er det blåtopp som dominerer. 

Generelt vurderes artsmangfoldet å være typisk for regionen og sterkt påvirket av fremmede arter. 
Karplanter, moser og lav har liten verdi.  

 

Fugl og pattedyr 

I Artsdatabankens Artskart foreligger det observasjoner av vanlige arter som blant annet blåmeis, 

kjøttmeis, svarttrost, skjære og rødstrupe fra influensområdet. På befaringen ble det kun observert 
gråspurv og kjøttmeis i influensområdet, og ingen arter tilknyttet Stemmevatnet. De observerte 

fugleartene er alle vanlige arter. Tilknyttet Storavatnet er det observert krikkand og kanadagås. Det er 

også observert hubro (EN) som er omhandlet under rødlistarter. Det er trolig et rikere fugleliv i 
områder med direkte grense til sjø, som for eksempel Kollevågen, rett vest for tiltaksområdet, der det i 

Artskart foreligger en god del flere observasjoner av fugl. I forbindelse med feltregistrering til 

prosjektet Norsk pattedyratlas ble nordflaggermus registrert i influensområdet av Målfrid Eide og Tor 

Stormark i 2001 (Synne Guldberg, pers.medd.). Det antas at også andre alminnelig utbredte 
pattedyrarter i distriktet opptrer vanlig i dette området.  

 

Artsmangfoldet vurderes å være representativt for distriktet, og temaet fugl og pattedyr har liten verdi.  
 

 Temaet terrestrisk miljø har liten verdi.  

 

AKVATISK MILJØ 

 

Verdifulle lokaliteter 

Stemmevatnet er et grunt og næringsfattig myrtjern (figur 7). Det foreligger ingen informasjon om 

tjernets økologiske tilstand i aktuelle databaser (Vann-nett og Vannmiljø), men sannsynligvis er tjernet 

noe påvirket av difuss avrenning fra omkringliggende veg og parkeringsplass. Tjernet ligger i 
nedbørsfeltet til det betydelig større Storavatnet (Tveitevatnet), som er et attraktivt fiskevann med 

både ørret og røye. I Storavatnet er det også forekomster av ål (CR), men ingen andre anadrome 

fiskearter. Utløpsbekken er lagt i rør under en bilveg og boligene som skiller Stemmevatnet og 

Storavatnet. Utløpsbekken har trolig ingen verdi som gyte- og oppvekstområde for fisk i Storavatnet.  
 

DN-håndbok 15 (2000) om kartlegging av ferskvannslokaliteter henviser videre til DN-håndbok 13 

(2007) om naturtyper. Ingen slike naturtyper ble registrert på befaringen. Elveløp og innsjø er begge 
vurdert som «nær truete» naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Verdifulle lokaliteter vurderes 

derfor til middels verdi.  
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Fisk og ferskvannsorganismer 

Det er ikke utført fiskeundersøkelser i Stemmevatnet. Det kan ikke utelukkes at en og annen fisk fra 

Storevatnet kan vandre opp i Stemmevatnet, men sannsynligvis har ikke tjernet en egen fiskebestand. 

Av andre ferskvannsorganismer antas faunaen å være representativ for denne typen habitat og for 

distriktet. Stemmevatnet med tilhørende innløps- og utløpsbekk vurderes å ha liten verdi for fisk og 
ferskvannsorganismer. 

 

Middels verdi for verdifulle lokaliteter og liten verdi for fisk og ferskvannsorganismer gir liten til 
middels verdi for akvatisk miljø.  

 

 Temaet akvatisk miljø har liten til middels verdi.  

 

 

    

 

Figur 7. Stemmevatnet. Øverst: Tjernet er grunt og forholdvis næringsfattig. Nederst: Innløpsbekken 
til Stemmevatnet er så vidt synlig nederst til venstre i bildet, mens utløpsbekken renner under 

boligfelter og bilveg til høyre i bildet.    
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OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 4 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert. Kartfestede verdier for 

biologisk mangfold er vist i vedlegg 2.   

 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til planlagt utvidelse av Tveit skole. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Rødlistearter   Ål (CR) og hubro (EN), begge tilknyttet Storavatnet, øst for 

planlagt utvidelse av Tveit skole. Lite sannsynlig at artene bruker 

influensområdet som leveområde.  

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

Terrestrisk miljø    Ingen naturtyper etter DN-håndbok 13 er registrert i 

influensområdet. Fattig vegetasjon, med store innslag av 

fremmede arter. Fugle- og pattedyrfaunaen består trolig av 

vanlige arter med vid utbredelse.  

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

Akvatisk miljø  Innsjø og elveløp er rødlistede naturtyper i kategorien nær truet. 
Ingen gyte- eller oppvekstforhold for fisk i Stemmevatnet eller 

utløpsbekken.  

----------------------- 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

RØDLISTEARTER 

Tiltaket vurderes å ikke ha virkning for rødlistearter og vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak 

for dette temaet.  

 

TERRESTRISK MILJØ 

Tiltaket omfatter i all hovedsak arealbeslag, og det er lite som kan avbøte de negative virkningene av 

dette. Det bør gjennomføres tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter. Særlig gjelder 

dette eventuelt anleggsarbeid ved parkeringsplassen, der det i dag er store mengder med parkslirekne. 
Flere metoder kan være aktuelle for å hindre videre spredning. Brenning kan være et godt tiltak på små 

forekomster, mens for større forekomster vil en kombinasjon av oppgraving, nedkapping og sprøyting 

være aktuelt. Graving og flytting av masser med parkslirekne bør unngås og bare gjennomføres 
dersom direkte bekjempelse med vokseplassen er umulig.  

 

Omfattende anleggsarbeid med støy og trafikk bør, så langt det er praktisk mulig, begrenses i 
yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. i perioden april-juli.  

 

AKVATISK MILJØ 

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

slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 

er viktig at eventuelle avløp ikke føres direkte til vassdrag, men går via sandfangdam.  

 
 

USIKKERHET 

 
I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Tiltaksområdet var lett tilgjengelig, og det var gode værforhold under befaringen. Det var i stor grad 
mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet. Datagrunnlaget for verdi-

vurderingen vurderes samlet å være godt.   

 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

 
Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringen av tiltaksområdet den 24. 

september 2013. Datagrunnlaget vurderes som godt, og det vil ikke være behov for oppfølgende 
undersøkelser eller overvåkning tilknyttet den planlagte utvidelsen av Tveit skole.  
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VEDLEGG 
 

 

VEDLEGG 1: Verdier for biologisk mangfold i influensområdet 

 

 


