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FORORD 

 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Grønn etat, Bergen kommune, foretatt en enkel 

kartlegging av biologisk mangfold i øvre dam i Nygårdsparken før parken skulle renoveres høsten 

2014. Hensikten var å etablere et grunnlag for hvordan man videre skal kunne bruke både dammen og 

områdene rundt som et attraktivt rekreasjonsområde.  

 

Det er foretatt en beskrivelse av dammens fysiske og biologiske mangfold. Feltinnsamling er utført av 

dr.scient. Torbjørg Bjelland og cand.scient. Erling Brekke, vannkjemiske analyser er utført av det 

akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS og planteplankton-prøven er analysert av 

cand.real. Nils Bernt Andersen. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Signe Wie og grønn etat for oppdraget. 

 

 Bergen, 4. november 2014 
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SAMMENDRAG 

 
Johnsen, G.H., T. Bjelland & E. Brekke 2014.  

Biologisk mangfold i øvre dam i Nygårdsparken høsten 2014.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 1963, 11 sider, ISBN 978-82-8308-109-1 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Grønn Etat i Bergen kommune, foretatt en enkel 

beskrivelse av biologisk mangfold i øvre dam i Nygårdsparken ved en befaring 22. august 2014. 

Parken skal renoveres og en ønsker å etablere et grunnlag for å gjøre både dammen og områdene rundt 

til et attraktivt rekreasjonsområde. 

 

Øvre dam i Nygårdsparken er omtrent 1,2 mål stor, har største dyp i nordvest på omtrent 2 meter. 

Vannutskiftingen er svært begrenset, men dammen synes relativt tett. Vannstand er målt gjennom 

deler av sommeren 2014, og den varierer bare henholdsvis ca 2 cm opp og ned ved betydelig nedbør 

og ved tørke. Overløpet ligger helt i nord, og terskel her definerer vannstand. 

 

Liten vannutskifting og næringstilførsler fra fugler preger vannkvaliteten i dammen. Dette gir mye 

algevekst, både av planter og planteplankton. Mengden planteplankton var relativt høy, men 

blågrønnalger ble ikke påvist. Dammen er preget av omfattende vekst av tjønnaks, men det ble også 

registrert en rekke andre arter, samt at det i de nære omgivelsene foreligger både fremmede arter med 

høy risiko for spredning, samt rødlistede planter.  

 

Artssammensetningen av dyreplankton gjenspeiler de næringsrike forholdene, samt en relativt høy pH 
i forhold til hva som er vanlig ellers på Vestlandet. De innsamlede artene var i all hovedsak littorale 

arter, og det var flere arter i prøven som det er få eller ingen registreringer av i området tidligere. En 

hjuldyrart (Trichocerca dixonnuttalli) er ikke tidligere registrert i Norge, mens hjuldyret Anuraeopsis 
fissa og lys andeigle (Theromyzon tessulatum) er nye registreringer for Hordaland. Den 

forsuringsfølsomme vannloppen Alona rectangula har bare et par registreringer i Hordaland fra før. 

Små dammer som øvre dam i Nygårdsparken er i mindre grad grundig undersøkt, og det er grunn til å 

anta at de aller fleste artene som er funnet her også vil kunne finnes i tilsvarende vannforekomster i 
området.  

 

Det har vært satt ut fisk i den øvre dammen ved flere anledninger, men etter at dammen har vært tømt 

fullstendig på slutten av 1990-tallet og i 2011, er det sannsynligvis ikke mye igjen av tidligere 

fiskefauna. Ved tømming av Skansedammen, ble imidlertid 100-vis av fisk flyttet til denne øvre 

dammen. Det er uvisst hvor mange av disse gullvederbukene som er igjen i dammen nå.  
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ØVRE DAM I NYGÅRDSPARKEN  
 

Den øvre dammen i Nygårdsparken er 70 m lang, har en omkrets på 170 m og er relativt grunn. 
Arealet er 1.185 m² og den ligger 27 moh.  Den tilføres periodevis litt ferskvann fra drikkevannsnettet, 

men har for øvrig et svært lite nedbørfelt. 

 

 
 
Figur 1. Skisse over den øvre dammen i Nygårdsparken, Bergen kommune (kilde: Bergen kommune). 

 
Dammen ble tømt for vann i 2011, og 20-30 cm av bunnslammet ble da fjernet. Det var da 15-20 år 
siden forrige gang dette ble gjennomført. Det er relativt grunt, med under en meters dyp og delvis 

støpt bunn i sør-østre halvdel av dammen, men noe dypere med opp mot 2 meters dybde og fjellbunn i 

nordvestre del. Kanten er murt opp rundt hele bassenget, og det er et overløp der all avrennings skjer 

helt i nord. Vannstand ble målt gjennom deler av sommeren 2014, og den varierer mellom 2 cm ned i 
tørkeperioder og 2 cm opp etter døgn med nedbørsmengder på minst 20 mm. Det kan sålede synes 

som om bunnen og kantene er relativt «tette». 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vannstandsvariasjon i øvre 

dam i Nygårdsparken i deler av 
sommeren 2014. Nivået er satt med 

målingen 19. juni som nullpunkt, og 

dette er omtrent «terskelnivået» på 
utløpet i nordvest. Skala er i cm. 
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BIOLOGISK MANGFOLD 2014  

 
Øvre dam i Nygårdsparken ble synfart 22. august 2014 i godt vær. Beskrivelsen av biologisk mangfold 

og vannkvalitet bygger på denne punktundersøkelsen.  

 

Vannkvalitet 

 

Det ble samlet inn en overflatevannprøve ved befaringen 22. august 2014 for å vurdere næringsrikhet 
og vannkvalitet generelt. Innholdet av næringsstoffet fosfor var særlig høyt, mens innholdet av 

nitrogenstoffer var moderat (tabell 1). Forholdstallet mellom de to var 1:3, hvilket er ekstremt lite, og 

tyder på svært så fosforrike tilførsler, fra avføring fra ender og andre fugler som oppholder seg i 
dammen. I mer «naturlige» forhold er forholdstallet gjerne 1:30, mens gjødsel fra folk og dyr har et 

forholdstall på omtrent 1:7, mens særlig fosforrike tilførsler som svinegjødsel også kan komme ned 

mot 1:3. 
 

Innholdet av organisk stoff i vannet var høyt, med 11,3 mg C/l. Også fargetallet var middels høyt med 

30 mg Pt/l. Innholdet av partikler, målt som turbiditet, var også høyt med 12 FTU, mens pH var høy 

med 7,0 (tabell 1). Dette er helt nøytralt, verken surt eller basisk, mens vanlig regnvann har pH-
verdier under 5,0, vann i balanse med CO2 i luften har pH rundt 5,6. 

 

 
Tabell 1. Analyseresultat fra overflatevannprøve fra Øvre dam i Nygårdsparken.  

Analysene er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.  

 

PARAMETER ENHET METODE 22.08.2014 

Total fosfor μg P / l NS EN ISO 15681-2 160 

Total nitrogen μg N / l NS EN ISO 13395 480 

Tot. organisk karbon mg C / l NS EN 1484 11,2 

Farge (410 nm) mg Pt/l EN ISO 7887-C1 30 

Surhet pH ISO 10523:2008 7,0 

Turbiditet FTU NS 7027 12 

 

 

Vannkvaliteten er preget av at dammen er grunn, slik at vannmassene påvirkes av sedimentkvaliteten.  

Videre vil moderat vannutskifting også medføre at næringsrikhet kan bygges opp ved jevne tilførsler, 

uten at det skjer en utvasking. Makroalger kan konkurrere med planteplanktonet om store 

næringsmengder, og ved videre bruk av dammen vil balansen mellom disse gruppene kunne bidra til å 

begrense uønskete algeoppblomstringer.  
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Planteplankton 

 

Ved befaringen 22. august 2014 ble det også tatt en prøve av planteplankton fra overflatevannet i 

dammen. Algeplankton utnytter sollys og næringsstoffene i vannet til å vokse, og ved særlig 
næringsrike forhold kan det bli kraftig algeoppblomstring, slik det skjedde i enkelte innsjøer i Bergen 

høsten 2014. Da vil gjerne også typen blågrønnalger kunne dominere, og disse kan utskille giftstoffer 

som kan skape hudirritasjoner ved kontakt med vann.  

 
Det var generelt mye alger i dammen ved befaringen, men planteplanktonet var fullstendig dominert 

av «harmløse» små flagellater og monader, men også med en del grønnalger. Det ble ikke påvist 

blågrønnalger (tabell 2). 
 

 

Tabell 2. Algeresultater fra Øvre dam i Nygårdsparken 22. august 
2014. Algeantall er oppgitt som celler pr. liter og algevolum som mg 

pr. liter. Prøven er artsbestemt og analysert av cand. real. Nils Bernt 

Andersen. 

 

antall / l volum (mg/l) 

Kiselalger - Bacillariophyceae     

--- 0 0 

Grønnalger - Chlorophyceae      

Ankistrodesmus sp.  184.000 0,0184 

Dictyosphaerium sp.  3.794.000 0,2466 

Scenedesmus sp. 184.000 0,0184 

Chlorophyceae sp.  7.558.000 0,4913 

Grønnalger - Chlorophyceae      

Cryptomonas sp.  12.000 0,0102 

Dinoflagellater - Dinophyceae      

Peridinium sp.  22.000 0,0440 

Dinoflagellat sp.  61.000 0,0610 

Øyealger - Euglenophyceae      

Euglena sp.  12.000 0,0480 

Blågrønnalger - Cyanophyceae      

--- 0 0 

Flagellater og monader     

Ubestemte flagellater < 5 µm 125.229.000 1,7532 

Ubestemte flagellater > 5 µm 7.4022.000 4,8114 

SAMLET 211.078.000 7,5025 
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Dyreplankton 

 

Ved befaringen 22. august 2014 ble det samlet inn dyreplankton med en håv med åpning på 30 cm og 

maskevidde på 60 µm. Håven ble kastet 3-4 meter ut fra land og trukket inn med tau ved det dypeste 
av dammen. Håven ble i tillegg ført gjennom vannet et stykke langs land, og gjennom ulike typer 

vannvegetasjon for å få med flest mulig ulike typer organismer. Prøven ble fiksert på sprit og tatt med 

til laboratorium for videre gjennomgang og artsbestemmelse under lupe og mikroskop (tabell 3).  

 
Tabell 3. Arter av krepsdyr (vannlopper og hoppekreps), hjuldyr og andre vannlevende dyr samlet inn 

med planktonhåv i Øvre Nygårdsdam 22. august 2014. x = fåtallig, xx = vanlig, xxx = dominerende. 

 

Gruppe Art Relativ mengde 
Vannlopper Alona guttata xx 

 Alona rectangula xx 

 Chydorus sphaericus xx 
 Ilyocryptus cf. cuneatus x 
Hoppekreps Eucyclops serrulatus xx 
 Eudiaptomus gracilis xx 
 Macrocyclops albidus x 
 calanoide nauplier xx 
 cyclopoide nauplier x 
 calanoide copepoditter xx 

 cyclopoide copepoditter xx 
Hjuldyr Anuraeopsis fissa xx 

 Ascomorpha saltans x 

 Brachionus angularis xxx 

 Brachionus urceolaris xx 

 Cephalodella gibba x 

 Filinia terminalis xx 
 Keratella cochlearis x 
 Keratella quadrata xx 
 Lecane closterocerca x 
 Lecane lunaris x 
 Lepadella qadricarinata x 

 Mytilina mucronata x 

 Notommata glyphura x 

 Polyarthra cf. dolichoptera xx 

 Synchaeta sp. x 

 Testudinella patina x 

 Trichocerca dixonnuttalli x 
 Trichocerca intermedia x 
 Trichotria pocillum x 
 Bdelloidea x 
Annet Nesledyr (Hydra sp.) x 
 Flimmerorm (Turbellaria) x 
 Lys andeigle (Theromyzon tessulatum) x 
 Fåbørstemark (Oligochaeta) x 

 Damsnegl (Lymnaea peregra) xx 

 Fjærmygg (Chironomidae) x 

 Døgnfluelaver (Ephemeroptera) x 

 Steinfluelarver (Plecoptera) x 

 Vårfluelarver (Trichoptera) x 
 Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) x 
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De innsamlede artene er i all hovedsak littorale (strandlevende) arter, noe som skyldes de grunne 
forholdene i dammen. Artssammensetningen gjenspeiler også de næringsrike forholdene, og en relativt 

høy pH i forhold til hva som er vanlig ellers på Vestlandet.  

 

Det var flere arter i prøven som det er få eller ingen registreringer av i området tidligere. Utbredelsen 
av krepsdyrene er det generelt god kunnskap om, mens utbredelsen av hjuldyr er noe mindre kjent, 

spesielt for littorale arter. Det er også generelt best kunnskap om større innsjøer, mens små dammer i 

mindre grad er grundig undersøkt. Det er grunn til å anta at de aller fleste artene som er funnet i Øvre 
Nygårdsdam også vil kunne finnes i andre vannforekomster i området av tilsvarende type ved nærmere 

undersøkelser.   

 
Blant krepsdyrene er vannloppen Alona rectangula ganske sjelden i Hordaland, og vi har tidligere bare 

registrert denne i en liten innsjø på Bømlo, samt at den er registrert ved Finse 

(http://artskart.artsdatabanken.no/). Arten trives best ved høy pH og høy konduktivitet. Den er relativt 

vanlig på Østlandet, og finnes ellers spredt i det meste av landet.  
 

Blant hjuldyrene er Trichocerca dixonnutalli ikke tidligere registrert i Norge. Anuraeopsis fissa er ny 

art for Hordaland, og Notommata glyphura er bare registrert en gang i Norge tidligere, fra 
Skjenavatnet ved Flesland.  

 

Lys andeigle (Theromyzon tessulatum) er i Artsdatabankens artskart kun registrert på Østlandet og i 

Trøndelag, samt ett funn på Nordmøre og ett i Sunnfjord. Dette er således første registrering fra 
Hordaland. Arten er trolig relativt vanlig i innsjøer der ender og andre vannfugler oppholder seg.  

 

Makrovegetasjon 

 

Vegetasjonen i og ved dammen er dominert av at dammen ligger i en anlagt park og er dominert av 

planta og en del fremmede arter. I selve dammen dominerer tjønnaks. I tillegg ble det registrert 
småtjønnaks, småvasshår og kjempesøtgras (!?). Av arter på øyen i selve dammen kan nevnes 

sverdlilje, skogskjegg (kategori HI; høy risiko), alm (kategori NT; nær truet), strandrøyr, skogburkne, 

fuglevikke og en kornell-art nevnes. 
 

  
 

Figur 3. Tjønnaks dominerer i øvre Nygårdsdam (t.v.). På en liten øy i dammen vokser det blant annet 

sverdlilje og skogskjegg, mens i selve dammen ble det registrert kjempesøtgras (t.h.). Foto: Torbjørg 

Bjelland. 
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Foruten trærne som er plantet i Nygårdsparken ble det registrert unge trær som selje, bjørk, platanlønn 
(kategori SE; svært høy risiko), barlind (VU, planta), alm (NT) og ask (NT) rundt dammen. Av 

vegetasjon ellers langs dammen kan nevnes ulike mispel-arter, inkludert bulkemispel (SE), lyssiv, 

strandrøyr, hundegras, smyle, krypsoleie, bringebær, marikåpe-art, skogburkne, høymol, mjølke-art, 

løvetann, hvitkløver, mongolspringfrø (SE), spirea-art, hagesveve og søtvier-art.  
 

Kategorisering av artene foregår etter to ulike lister, der Nasjonal rødliste har en oversikt over truete 

arter og deres status etter denne skala:  

 NT = nær truet, arter med negativ utvikling og som trolig vil være truet i nær fremtid 

 VU = sårbar, arter som med 10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år. 

 EN = sterkt truet, arter med 20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, 

minimum 20 år.  

 CR = kritisk truet, arter med 50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, 

minimum 10 år. 

Det er også gjennomført økologiske risikovurderinger av fremmede arter (Norsk Svartliste 2012) med 
stort spredningspotensiale, der ni ulike kriterier vurderes; 3 kriterier for invasjonspotensial og 6 

kriterier for økologisk risiko. Artene vurderes til en av fem risikokategorier: 

 SE = svært høy risiko 

 HI = høy risiko 

 PH = potensielt høy risiko  

 LO = lav risiko  

 NK = ingen kjent risiko  

Fisk 

 

På 1980-tallet var det mye trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) i den øvre dammen i 

Nygårdsparken. Disse stammer sannsynligvis fra de nedre dammene i parken, men etter de to 

tørrleggingene av dammen henholdsvis på slutten av 1990-tallet og rundt 2010, var disse 
tilsynelatende borte. Det ble imidlertid funnet stingsild i dammen ved undersøkelsen nå i august 2014. 

Det er videre funnet abbor i dammen ved siste tømming. Da Skansedammen skulle tømmes for å bli 

bygget parkeringsanlegg der, ble 100-vis av karusser flyttet derfra til dammen oppe i Nygårdsparken. 
De største var over 30 cm store, men det er usikkert hvor mange av disse som ennå finnes i dammen.  

 

«Gullfiskene» i Skansedammen var lette å få øye på og var sannsynligvis av arten gullvederbuk 
(Leuciscus idus), en fiskeart som slett ikke hører hjemme i Norge. Våren 1901 ble en last med 100 

gullvederbuk og 500 karper sendt til Bergen fra en fiskefarm i Berneuchen i Preussen, som nå ligger i 

Polen. Underveis døde mange av fiskene, men ved ankomst var det igjen 296 karper og 54 

gullvederbuker som ble satt ut i den nedre og nyanlagte dammen i Nygårdsparken (BT 1901). Disse 54 
gullvederbukene har så trolig vært opphavet til alle gullvederbukbestander i Norge. Gullvederbuken i 

Nygårdsparken døde imidlertid ut vinteren 1926 eller 1927, men allerede i 1914 hadde legen Klaus 

Hanssen tatt med seg levende gullfisk til Øystese, sannsynligvis både gullvederbuk, karuss, og kanskje 
også karper. Disse ble satt ut i Skårsvannet, og der har bestanden av gullvederbuk trivdes godt, og fisk 

fra Skårsvatnet er ved flere anledninger flyttet til andre innsjøer og dammer, både i Hordaland og 

andre steder i landet (Lura & Kålås 1994). Uten å trekke spekulasjonene for langt, er det sannsynlig at 
den fisken som var i Skansedammen også opprinnelig er hentet fra Skårsvatnet i Øystese en gang etter 

at bruken av dammen for drikkevannsforsyningen var opphørt.  

 

Vanlige karper (Carassius carassius) finnes i Nygårdsparken, og er blitt spredd rundt omkring i 
distriktet. Til og med ordentlig «gullfisk» (Carassius auratus) er spredd rundt omkring og kan ligne på 

gullvederbuk. Disse rødfargete karpene har imidlertid ryggfinner som går langs det meste av ryggen, 

mens gullvederbuken har kortere ryggfinner midt oppå. 
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