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FORORD 
 
 
Straume Consult AS ønsker å regulere et område ved Londalen, Espeland i Bergen kommune til 
boligformål. Bergen kommune har bedt om en rapport i henhold til Naturmangfoldloven.  
 
For å oppfylle prinsippene i Naturmangfoldlovens §§8-12 har Rådgivende Biologer AS, på oppdrag 
fra Straume Consult AS, utarbeidet en verdivurdering for biologisk mangfold, med deltemaene 
rødlistearter og terrestrisk miljø. Rapporten har til hensikt å oppfylle de krav som 
forvaltningsmyndighetene stiller til dokumentasjon av biologisk mangfold.  
 
Torbjørg Bjelland er dr. scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). 
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 Torbjørg Bjelland den 13. juni 2014, samt fotografier og skriftlige og muntlige 
kilder.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Straume Consult AS, ved Jannicke Larsen, for oppdraget.  
 
 

Bergen, 4. august 2014 
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SAMMENDRAG  
 
Bjelland, T. 2014. 

Londalen, Espeland, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging og verdivurdering av 
biologisk mangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 1920, 19 sider, ISBN 978-82-8308-090-
2. 
 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Straume Consult AS, kartlagt og utarbeidet en 
verdivurdering av biologisk mangfold i området for planlagt boligfelt i Londalen ved Espeland i 
Bergen kommune, Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget er at Bergen kommune har bedt om en 
kartlegging av biologisk mangfold på denne tomten, for å oppfylle prinsippene i Naturmangfoldloven 
§§8-12, før saken behandles videre.  
 

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 
anvendelse (§ 9).  
 

VERDIVURDERING 
RØDLISTEARTER 
I influensområdet er det registrert vipe og ask (begge NT). Begge artene er tilknyttet området ved 
Lonåsen. Rødlistearter er vurdert å ha middels verdi.  
 

• Rødlistearter har middels verdi.  
 
TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 
Ingen naturtyper var registrert i influensområdet fra før, og det ble heller ikke registrert naturtyper på 
befaringen den 13. juni 2014. Vegetasjonen var variert, men ingen områder var store nok, eller lite nok 
negativt påvirket, til å bli avgrenset som egne naturtyper. Verdifulle naturtyper har liten verdi. 
 
Karplanter, moser og lav 
Vegetasjonen i tiltaksområdet er sterkt kulturpreget og består blant annet av gjengrodde beitemarker, 
plantefelter, fremmede arter og hogstflater. Det finnes også en del skog, både blåbær-, småbregne-, 
gråor-hegge-, røsslyng-blokkebærskog, samt rike kyst-hasselkratt. Det er også et par områder med 
fattig fastmattemyr og fattig mykmatte/løsbunn. Epifyttfloraen består av vanlige arter for de registrerte 
vegetasjonstypene. Karplanter, moser og lav har liten verdi.  
 
Fugl og pattedyr 
I tiltaksområdet finnes det ingen registrerte viltforekomster eller verdifulle områder i 
Miljødirektoratets Naturbase eller i Artsdatabankens Artskart. Det antas at alminnelig utbredte fugle- 
og pattedyrarter i distriktet opptrer vanlig i dette området. Fugl og pattedyr har liten verdi.  
 

• Terrestrisk miljø har liten verdi.  

 
AVBØTENDE TILTAK 
Det bør gjennomføres tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter. Dette gjelder særlig 
forekomstene med parkslirekne ved Lonåsen. Omfattende anleggsarbeid bør, så langt det er praktisk 
mulig, begrenses i yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. i perioden april-juli.  
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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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PLANOMRÅDET LONDALEN 
 
Området i Londalen, Espeland, som søkes regulert til boligformål ligger ved Espeland, sør for Arna i 
Bergen kommune (figur 2). Planområdet er på ca. 200 daa. Planområdet grenser til et eksisterende 
boligfelt Solnipa i øst, et LNF-område i vest og Rv 580 Hardangervegen i sør (figur 1).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Planområdet i Londalen. Avgrensingen er markert med svart stiplet linje og  
adkomst til området er markert med røde piler (kilde: Straume Consult AS).  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
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 Torbjørg Bjelland den 13. juni 2014. 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 1). 
 
 

Tabell 1. 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 
og terrestrisk 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 2. Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på 
www.artsdatabanken.no. 
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Tabell 2. 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 

 
 
 

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 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet til Londalen omfatter avgrensede arealer til boligfeltet.    
 
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.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

GENERELT 
Londalen ligger ved Espeland, ca 7 km sør for Arna i Bergen kommune. Like sør for Londalen ligger 
Haukelandsvatnet (figur 2). Tiltaksområdet omfatter området like vest og nordvest for det 
eksisterende boligområdet Solnipa (figur 1). Innenfor tiltaksområdet ligger myrer, innmarksbeite og 
skog i et lett kupert terreng (figur 5).   
 

 
Figur 2. Londalen, grovt markert med svart sirkel, ligger ved Espeland, sør for Arna, like nord for 
Haukelandsvatnet.   
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NATURGRUNNLAGET 
Berggrunnen sør i influensområdet består av granittisk gneis, mens det øst i tiltaksområdet opptrer 
anortositt (figur 3). Dette er en fattige bergarter som forvitrer sakte og dermed gir lite grunnlag for 
næringskrevende vegetasjon. Hele influensområdet har bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke 
(figur 4). Boniteten i området varierer mellom særs høg og høg. Sør i tiltaksområdet er det noe 
kulturmark, samt noen myrområder (figur 5). 
 
Tiltaksområdet i Londalen ligger forholdsvis åpent til og har relativt god solinnstråling gjennom hele 
året. I tillegg til lysforhold er temperatur og nedbør viktig for planters vekstsesong. Tiltaksområdet har 
et oseanisk preget klima med fuktige og milde vintrer og relativt kjølige somrer. Klimaet i området er 
preget av milde vintrer og relativt kjølige somre. 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. Tiltaksområdet ligger 
hovedsakelig i den sørboreale vegetasjonssonen (Moen 1998. Denne sonen er barskogdominert og 
omfatter dessuten store arealer med oreskog. I solvendte lier med godt jordsmonn finnes også 
bestander av edellauvskog.  
 
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. Ifølge Moen (1998) ligger tiltaksområdet i den sterkt oseaniske seksjon; humide 
underseksjon (O3h). Dette er en seksjon preget av arter som er avhengige av høy luftfuktighet, og i de 
alpine sonene mangler mange av de vanlige fjellartene som krever stabile vinterforhold (se Moen 
1998).  
 

 
 
Figur 3. Berggrunnen i det undersøkte området i Londalen domineres av granittisk gneis  
(rosa). Øst i tiltaksområdet opptrer anortositt (brun) (kilde: www.ngu.no/kart/arealisNGU).   
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Figur 4. Tiltaksområdet har et sparsomt løsmassedekke, med noe morene materiale  
ellers består det hovedsakelig av bart fjell (kilde: www.ngu.no/kart/arealisNGU).   
 

 
 
Figur 5. Boniteten i tiltaksområdet i Londalen varierer fra særs høg til høg. I tillegg er  
det et område med innmarksbeite og myr for Solnipa (www.ngu.no/kart/arealisNGU). 
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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 
Bergen kommune har gjennomført en kartlegging av et utvalg av naturtyper og verdisetting av 
biologisk mangfold i samsvar med DN-håndbok 13 (1. utgave 1999) (Moe 2002). Ingen naturtyper er 
registrert innenfor, eller nær, tiltaksområdet i Londalen. Det er også gjennomført en viltkartlegging i 
kommunen (Steinsvåg & Overvoll 2005), hvor resultatene er referert i Miljødirektoratets Naturbase. 
Det er ingen viltområder eller trekkveier avgrenset innenfor tiltaksområdet. Det er heller ikke 
registreringer i Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no) fra tiltaksområdet. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling ved rådgiver Olav Overvoll har ingen supplerende arts- eller naturtypeinformasjon 
å gi utover det som allerede er kjent (epost 28.05.2014). Etatene sitter ikke inne med noen form for 
taushetsbelagt informasjon fra området. Ingen arealer er vernet, eller foreslått vernet, i nærheten av 
tiltaksområdet i Londalen.  
 

RØDLISTEARTER 
Artsdatabankens Artskart viser registreringer av vipe (kategori NT; nær truet) i Langedalen sørvest for 
Lonåsen (mellom Haugo og Ekra). Arten ble også registrert på feltarbeidet, men det er ikke kjent om 
den hekker innenfor influensområdet. I tillegg ble det registrert en del ask (NT) på Lonåsen. Ett av 
trærne så styvet ut og enkelte trær hadde en del greiner uten blad, noe som kan indikere 
askeskuddsyke. Askeskuddsyken er den største trusselen for arten i dag. 
 
Tabell 3. Registrerte rødlistearter i influensområdet til planlagte boligfelt i Londalen. Rødlistestatus 
iht. Kålås mfl. (2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.  

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Vipe  NT (nær truet) Langedalen 
Høsting, påvirkning på  
habitat, forurensing,  
bifangst 

Artskart/ 
Rådgivende Biologer AS 

Ask  NT (nær truet) Lonåsen Fremmede arter,  
askeskuddsyken 

Rådgivende Biologer AS 

     

 
Rødlistearter i kategorien nær truet verdisettes ifølge veilederen til middels verdi (jf. tabell 2).  
 
 Temaet rødlistearter vurderes til middels verdi.   
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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 13. juni 2014. Vegetasjonen i området bestod av variert vegetasjon, men ingen 
områder var store nok eller lite nok negativt påvirket, til å kunne avgrenses som egne naturtyper. 
Verdifulle naturtyper har liten verdi.  
 
Karplanter, moser og lav 
Vegetasjonen i tiltaksområdet er sterkt kulturpreget (figur 7). Ved Lonåsen og et godt stykke nordover 
er det beitemark som blant annet beites av sau, men store deler av området bærer preg av gjengroing 
og mye einer. Det er også mange stier som brukes av turgåere i området. Den sterkest beitepåvirkete 
vegetasjonen bestod i hovedsak av fuktig fattigeng (G1), blåtopp-eng (G2) og sølvbunke-eng 
(G3)(Fremstad 1997). Helt sør i tiltaksområdet ved Lonåsen er det også et område hvor det er utført 
flatehogst. Områdene med skog er dominert av en del blanding av blåbærskog (A4) og småbregneskog 
(A5), en del gråor-heggeskog (C3) spesielt sør i tiltaksområdet, samt innslag av røsslyng-
blokkebærfuruskog (A3) nord i tiltaksområdet. I tillegg ble det registrert et lite hasselkratt med 
utforming rike kyst-hasselkratt (D2c). Det er også et par områder med fattig fastmattemyr (K3) og 
fattig mykmatte/løsbunn (K4). Det er flere store granplantefelt innenfor tiltaksområdet.  
 
Av arter på fuktig fattigeng (G1), blåtopp-eng (G2) og sølvbunke-engene kan nevnes store mengder 
sølvbunke og lyssiv, ellers ble det registrert einer, englodnegras, gulaks, myrtistel, hanekam, 
kystmaure, jordnøtt, harestarr, engsoleie, revebjelle, engsyre, engfrytle og slåttestarr (figur 7). Deler 
av beitemarkene bærer preg av gjødsling. 
 
Bjørk dominerer i blåbærskogen og småbregneskogen, men det forekommer også noe furu, rogn, selje, 
gråor, hegg og noen enkle ospetrær. Feltsjiktet inneholder vanlige arter som blåbær, røsslyng, smyle, 
blåtopp, tepperot, skogstjerne, bjønnkam, skogburkne, einstape, geittelg, marimjelle, skrubbær, 
maiblom, bringebær, geitrams, stri kåkefot og storfrytle (figur 7). I småbregneskogen er det også 
fugletelg og hengeveng. I bunnsjiktet ble arter som furumose (Pleurozium schreberi), storbjørnemose 
(Polytrichum commune), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og stortujamose (Thuidium 
tamariscinum) registrert.  
  
Gråor-heggeskog (C3) områdene er for små og fragmenterte til å avgrenses som egne naturtyper. 
Feltsjiktet er preget av beite og av arter i feltsjiktet kan grøftesoleie, stor myrmaure, hvitveis, blåbær, 
gaukesyre, sølvbunke og hengeveng nevnes (figur 7). I feltsjiktet i røsslyng-blokkebærfuruskogen 
(A3) er det bare registrert typiske arter for vegetasjonstypen (jf. Fremstad 1997) som røsslyng, 
blokkebær, tepperot, blåbær, tyttebær, lusegras, skogstjerne, trollhegg, bjønnkam, smyle og storfrytle 
(figur 7). I hasselkrattet (D2c) er feltsjiktet dominert av blåbærmark og en god del juvenile platanlønn. 
 
Områdene med fattig fastmattemyr (K3) og fattig mykmatte/løsbunn (K4) er fattig på arter og 
torvmoser og noe stor bjørnemose (Polytrichum commune) dominerer i bunnsjiktet. Av arter som ble 
registrert på myrene kan nevnes torvull, rome, klokkelyng, multe, blokkebær, røsslyng, tyttebær, 
tepperot, pors, kystbjønnskjegg, slåttestarr, stjernestarr og blåtopp. I de fuktigste partiene ble det også 
registrert bukkeblad, elvesnelle og flaskestarr (figur 7). Ingen av de nevnte vegetasjonstypene er truet 
jf. Fremstad & Moen (2001).  
 
Epifyttfloraen består av vanlige arter, men enkelte trær har stor dekning av ulike mose og lavarterarter. 
På rogn, selje, gråor, svartor, osp og bjørk ble det registrert matteflette (Hypnum cupressiforme), 
kystbustehette (Ulota crispa), hjelmblæremose (Frullania dilatata), storetasjemose (Thuidium 
tamariscinum), bristlav (Parmelia sulcata), grå fargelav (Parmelia saxatilis), papirlav (Platismatia 
glauca), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), mellav-art (Leprarias sp.) og stubbesyl (Cladonia 
coniocraea). Vanlig skriftlav (Graphis scripta) ble registrert på hassel, sigdmose-art (Dicranum sp.), 
furumose (Pleurozium schreberi) og fnaslav (Cladonia squamosa) på svartor, stiftbrunlav 
(Melanelixia fuliginosa), hengestry (Usnea filipendula) og piggstry (Usnea subfloridana) på gråor, 
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mens snutegullhette (Ulota drummondii) ble registrert både på svartor og gråor. Bleiktjafs (Evernia 
prunastri) ble registrert på selje og gråor. Også på furu ble det bare registrert vanlige arter som bristlav 
(Parmelia sulcata), papirlav (Platismatia glauca), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), stubbesyl 
(Cladonia coniocraea) og matteflette (Hypnum cupressiforme). Ryemose (Antitrichia curtipendula) 
ble registrert på ask. På svartor ble det registrert skorpelærsopp (Stereum rugosum). 
 

  
 

  
 

  
Figur 7. Sau beiter på engene ved Lonåsen (øverst t.v.). Enkelte områder i tiltaksområdet kan 
karakteriseres som gråor-heggeskog (øverst t.h.). Blåbærmark med dominans av bjørk (i midten t.v.) 
og et lite hasselkratt innenfor tiltaksområdet (i midten t.h.). Nord i tiltaksområdet er det furuskog 
(nederst t.v.). Vegetasjonen på myrene i tiltaksområdet er fattige (nederst t.h.). Foto Torbjørg 
Bjelland. 
 
Av fremmmede arter som vokser i området kan nevnes store mengder platanlønn (svært høy risiko, 
SE) i hele tiltaksområdet. Ellers ble det registrert europalerk (SE) i furuskogen (figur 7), samt 
skogskjegg (høy risiko, HE) og fagerfredløs (HE) i nærheten av hager (Gederaas mfl. 2012). Det er 
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også verdt å nevne at det vokser parkslirekne (SE) ved et av husene ved Lonåsen (Adresse Lonåsen 7, 
figur 8). Generelt vurderes artsmangfoldet å være typisk for regionen og sterkt påvirket av fremmede 
arter. Karplanter, moser og lav har liten verdi.  
 

 
Figur 8. Vegetasjonen i tiltaksområdet er preget av et stort innslag av fremmede arter. Parkslirekne 
ved Lonåsen. Foto Torbjørg Bjelland. 
 
Fugl og pattedyr 
I tiltaksområdet finnes det ingen registrerte viltforekomster eller verdifulle områder i 
Miljødirektoratets Naturbase. Det foreligger heller ingen informasjon om fugl eller pattedyr i 
Artsdatabankens Artskart. Fra influensområdet foreligger derimot observasjoner av vanlige arter som 
blant annet blåmeis, kjøttmeis, gulspurv, nøtteskrike, svarttrost, skjære og rødstrupe. På befaringen ble 
det registrert gjøk og vipe i området. Fugle- og pattedyrfaunaen vurderes å være nokså typisk for 
habitater med liten utstrekning, og for kantsoner langs boligområder, veier og små bekkedrag. I 
skogsmiljø og kulturlandskap dominerer spurvefuglarter, hvorav finkefugler, meiser, troster og 
sangere forekommer med størst antall arter.  
 
Forekomst av pattedyrarter er ikke kjent i detalj, men trolig finnes hjort, rødrev, mink, grevling, hare, 
ekorn, røyskatt, piggsvin og ulike arter av smågnagere, spissmus og flaggermus i området. Av krypdyr 
og amfibium opptrer sannsynligvis hoggorm, frosk og padde.  
 
Artsmangfoldet vurderes å være representativt for distriktet, og temaet fugl og pattedyr har liten verdi.  
 

• Temaet terrestrisk miljø har liten verdi.  
 

OPPSUMMERING AV VERDIER  
I tabell 4 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  
 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til planlagt planområde i Londalen. 

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

   Rødlistearter   Vipe (NT) og ask (NT), begge tilknyttet området ved Lonåsen.  ----------------------- 
                    

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.  

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

RØDLISTEARTER 
Tiltaket omfatter i all hovedsak arealbeslag, og det er lite som kan avbøte de negative virkningene av 
dette for de registrerte asketrærne. Omfattende anleggsarbeid med støy og trafikk bør, så langt det er 
praktisk mulig, begrenses i hekkeperioden for vipe, dvs. i perioden april-juni.  
 
 

TERRESTRISK MILJØ 
Det er lite som kan avbøte de negative virkningene av arealbeslag. Det bør gjennomføres tiltak for å 
hindre videre spredning av fremmede arter. Særlig gjelder dette eventuelt anleggsarbeid ved Lonåsen 
hvor det vokser parkslirekne (figur 8). 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.  
 
 
 

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 13. juni 
2014. Datagrunnlaget vurderes som godt, og det vil ikke være behov for oppfølgende undersøkelser 
eller overvåkning tilknyttet at Londalen søkes regulert til boligformål.  
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VEDLEGG 
 
 
VEDLEGG: Sporlogg Torbjørg Bjelland Londalen i Bergen kommune 13.juni 2014. 
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