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Forsidebilde: Eksisterende vei ved Tveitneset. Bekken fra Tveitdalen renner ut innerst i bukten på 
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FORORD 
 

 

Kollevågvegen på Askøy skal utvides langs Tveitavatnet (også kalt Storavatnet), for å få plass til to 

kjørebaner og gang/sykkelvei. I denne forbindelse er det behov for å fylle steinmasser i vannet på en 

omtrent 380 m lang strekning. I tillegg skal det på sikt graves for ledninger innerst i bukten ved 

avløpspumpestasjonen Fetet. Tiltaket kan potensielt ha konsekvenser for fisk og friluftsliv i området. I 

tillegg kan utfyllingen ha konsekvenser for driften av Marine Harvest Norway AS sitt stamfiskanlegg i 

Tveitevågen, ettersom dette anlegget har vanninntak i Tveitavatnet. 

 

Askøy kommune har i denne forbindelse bedt Rådgivende Biologer AS utføre en miljøundersøkelse i 

det aktuelle området, for å få oversikt over forekomst av og leveområder for fisk. Resultatene av 

undersøkelsen presenteres i foreliggende rapport. I tillegg inneholder rapporten en vurdering av 

tiltakets konsekvenser for fisk, friluftsliv og drift av stamfiskanlegget i Tveitevågen. 

  

Rådgivende Biologer AS takker Askøy kommune v/Thorbjørn Pedersen for oppdraget, og Målfrid 

Eide, Arne Klingsheim og Hans Svensvik for utfyllende opplysninger. 

 

  Bergen, 19. mai 2016 
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SAMMENDRAG 
 

 
Kambestad, M., B. Tveranger & B.A. Hellen 2016.  

Utfylling i Tveitavatnet på Askøy – Vurdering av konsekvenser for fisk og friluftsliv. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2250, 16 sider, ISBN 978-82-8308-262-3. 
 
 

Kollevågvegen skal utvides 2-11 meter i bredden langs Tveitavatnet, for å få plass til to kjørebaner og 

gang/sykkelvei. I denne forbindelse skal det fylles steinmasser i Tveitavatnet på en ca. 380 m lang 

strekning. Rådgivende Biologer AS har av Askøy kommune fått i oppdrag å vurdere tiltakets 

konsekvenser for fisk, friluftsliv og drift av stamfiskanlegget i Tveitevågen. 

 

KONSEKVENSER FOR VILL FISK 

Ørret og ål ble påvist, og røye og stingsild forekommer sannsynligvis også. Tilførsel av 

sprengstoffrester og små steinpartikler med spisse kanter kan skade fisk lokalt nær utfyllingen, men 

fisk kan unngå disse områdene. Økt turbiditet og sedimentering av steinstøv vil gi redusert produksjon 

av bunndyr og dyreplankton i anleggsfasen, og dette kan gi redusert vekst for fisk i minst et år etter 

utfyllingsarbeidet. På lengre sikt ventes det ikke at tiltaket gir nevneverdige virkninger for 

fiskebestandene. 

 

KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 

Det foregår en del bading og fritidsfiske i Tveitavatnet. Padling og roing forekommer i ukjent omfang. 

Slike aktiviteter bør av sikkerhetsmessige årsaker ikke utføres nær Tveitneset i selve anleggsperioden. 

Utfyllingsarbeidet vil gi dårlig sikt i vannet, og bading og fritidsfiske vil derfor bli negativt påvirket i 

et større område i hele anleggsperioden og noen uker etter endt arbeid. Utøvelse av de nevnte 

aktivitetene vil ikke bli nevneverdig påvirket på lengre sikt. 

 

KONSEKVENSER FOR DRIFT AV STAMFISKANLEGGET 

Det er grunn til å anta at de biologiske effektene av utfyllingen på vannkvaliteten til stamfiskanlegget 

vil være moderate i anleggsfasen og den første tiden i driftsfasen. Dette er forbundet med noe 

usikkerhet, og overvåking av vannkvaliteten vil derfor være viktig (se under). 

 

AVBØTENDE TILTAK 

Det bør henges en siltgarding rundt området hvor man til enhver tid arbeider med utfylling ved 

Tveitneset. Gardinen henges i en halvsirkel-form ut fra land, for å hindre spredning av små 

steinpartikler som tilføres innsjøen via sprengstein. 

 

Turbiditeten i vannmassene bør overvåkes på utvalgte stasjoner i Tveitavatnet i anleggsfasen og den 

første tiden av driftsfasen. Dersom målingene viser stor partikkelspredning, foreslås det at 

stamfiskanlegget går over til å kun benytte det ekstra vanninntaket helt sør i innsjøen. 

Turbiditet/partikkelinnhold bør også overvåkes i selve inntaksvannet til anlegget. 

 

I tillegg foreslås det å ha en siltgarding i beredskap. Dersom turbiditetsmålingene tilsier at tiltak må 

iverksettes, kan denne strekkes vestover fra Furneset til nærmeste holme for å redusere spredning av 

suspendert materiale til stamfiskanleggets sørligste vanninntak. 

 

Det bør om mulig vurderes å spyle sprengstein med vann før den fraktes til Tveitavatnet. Dette vil 

bidra til å minimere tilførsler av skadelig steinstøv og sprengstoffrester. Mengden sprøytebetong i 

massene bør minimeres. 
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TILTAKSBESKRIVELSE 
 

 

Kollevågvegen går fra Ravnanger, via bygdene Tveit og Kollevåg, til fylkesvei 219 ved Svartevatnet 

på Askøy. Langs Tveitavatnet er det flere steder kun én kjørebane, og Askøy kommune planlegger å 

utvide veien til to kjørebaner i dette området. I tillegg skal det lages gang/sykkelvei langs bilveien, og 

utvidelse i bredden skal i hovedsak skje ut mot innsjøen. I denne forbindelse skal det fylles 

steinmasser i Tveitavatnet på en ca. 380 m lang strekning. Profilen på utfyllingen vil avhenge av 

dybden langs land og fastheten på eksisterende innsjø-bunn, og vil strekke seg ca. 15 til 35 m ut fra 

eksisterende strandlinje i en skråning ned mot det dypeste punktet. Totalt er det beregnet at det vil gå 

med 100.000-150.000 m³ stein til utfylling i innsjøen. Utfyllingsmassene vil bestå av sprengstein fra 

andre vei/grøfte/tunnel/tomte-anlegg på Askøy og eventuelt også fra Bergen. 

 

Det er planlagt graving for vann/avløps-ledninger innerst i viken øst for Tveitneset (ved Apalen), hvor 

det i dag ligger en avløpspumpestasjon. Dette arbeidet skal ikke utføres i tilknytning til veiprosjektet, 

men er tenkt utført noen år frem i tid. Det foreligger derfor ikke detaljerte planer for dette prosjektet. 

 

 

Figur 1. Oversikt over Tveitavatnet. Utfylling skal foregå rundt Tveitneset (se figur 2 for detaljer). 

Inntakspunkter for ferskvann til stamfiskanlegget i Tveitevågen er markert med røde kryss, og synfarte 

bekker er markert med navn og pil. 
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Figur 2. Grov skisse over planlagt tiltak, utarbeidet av Askøy kommune. Gul farge (parsell 1) 

indikerer strekningen hvor det skal fylles stein i Tveitavatnet. Grønn farge (parsell 2) indikerer 

området hvor veien skal utvides kun ved sprenging i terrenget, uten utfylling i innsjøen. 
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METODER 
 

DATAINNSAMLING 

Informasjon om forekomst av og leveområder for fisk er i hovedsak basert på data innsamlet ved en 

feltundersøkelse utført av M.Sc. Marius Kambestad 8. april 2016. I tillegg er registrerte 

artsforekomster hentet fra Artskart (artskart.artsdatabanken.no). Informasjon om utøvelse av friluftsliv 

i området er basert på opplysninger fra Askøy kommune og diverse nettsteder, og informasjon om 

driften av Marine Harvest sitt stamfiskanlegg er fremskaffet av driftsleder Hans Svensvik. 

 

 

Figur 3. Nordre del av Tveitavatnet, med nummererte stasjoner for el-fiske markert med røde punkter. 

Stiplet linje markerer punktet der bekken i Tveitdalen forsvinner under bakken. 

 

https://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
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FISKEBIOLOGISKE UNDERSØKELSER 

Før synfaringen 8. april 2016 ble det gjort en vurdering av potensielle gytebekker tilknyttet 

Tveitavatnet ved studie av kart over området. Alle aktuelle bekker ble deretter synfart i felt; innsjøens 

utløp, innløpet helt i sør, bekken i Tveitdalen og bekken fra Vassdalsmyra i nordøst (se figur 1). I 

bekken i Tveitdalen ble de nederste 300 meterne undersøkt og vurdert med hensyn på gyteforhold og 

oppvekstforhold for fisk. 

 

Det ble utført én gangs overfiske med elektrisk fiskeapparat på tre stasjoner; to i bekken i Tveitdalen 

og én i utløpet av bekken fra Vassdalsmyra (se figur 3 og 4). Stasjonene dekket et areal på 

henholdsvis ca. 70, 15 og 15 m². Det var 4,6 °C i bekken ved Tveitdalen ved elektrofisket, og 

ledningsevnen var 166 µS/cm. Vannføringen var lav og forholdene ble vurdert som gode for el-fiske. 

All fisk ble artsbestemt og lengdemålt, før de ble sluppet levende tilbake i bekken. 

 
 

Stasjon 1 

 

 

Stasjon 2 

 
  

 Stasjon 3 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Stasjoner for elektrofiske ved 

Tveitavatnet 8. april 2016. Stasjon 1 og 2 er 

i bekken i Tveitdalen, og stasjon 3 i utløpet 

av bekken fra Vassdalsmyra. Stasjonene er 

avmerket på kart i figur 3. 
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RESULTATER 
 

FISKEBIOLOGISKE UNDERSØKELSER 

I Artskart er det en registrering av artene ørret og ål i Tveitavatnet fra 1989. Vi kjenner ikke til at det 

har blitt utført fiskebiologiske undersøkelser her etter dette, men det skal også være røye i innsjøen 

(www.askoy.kommune.no). I tillegg er det høyst sannsynlig forekomst av stingsild. 

 

Ved synfaringen 8. april 2016 ble totalt fire potensielle gytelokaliteter undersøkt (se figur 1), og 

resultatene er presentert i det følgende: 

 

Utløpet 
Utløpet av Tveitavatnet består av en ca. 250 m lang kanal i den sørøstre delen av innsjøen. Kanalen er 

relativt dyp og stilleflytende, før vannet faller utfor en demning tilknyttet vanninntaket til 

stamfiskanlegget i Tveitevågen. Denne lille fossen hindrer anadrom fisk i å vandre opp i Tveitavatnet. 

Det ble ikke observert egnet gytesubstrat ovenfor demningen, og det vurderes som usannsynlig at fisk 

gyter i utløpsområdet. 

 

Innløpet i sør 
Helt i sør renner det et innløp inn i Tveitavatnet fra et lite tjern. Innløpet er imidlertid svært lite, og 

karakteriseres bedre som et diffust myrsig enn en bekk. Det er ikke gyteforhold for fisk i dette 

innløpet. 

 

Bekk fra Vassdalsmyra 
Dette innløpet renner bratt nedover et lite skar, før det renner gjennom et rør som ender direkte i 

innsjøen. Dette skaper en strøm i en kort kanal, hvor substratet består av stein og småstein. Det er ikke 

gode gyteforhold her, men sannsynligvis mulig for ørret å gyte på noen få kvadratmeter nærmest røret. 

 

De øverste 7-8 meterne av strømmen nedenfor røret ble overfisket (stasjon 3), og det ble fanget to 

ørret og én ål. Ørretene var 12,0 og 14,7 cm lange, og ålen ca. 50 cm. Disse ørretene var sannsynligvis 

minst to-tre år gamle, og har dermed trolig levd i innsjøen en tid. Det kan ikke utelukkes at det 

forekommer noe ørret-gyting ved denne lokaliteten, men bidraget til bestanden i Tveitavatnet vil i så 

fall være helt marginalt. 

 

Bekk i Tveitdalen 
Bekken i Tveitdalen er den eneste registrerte gytelokaliteten for ørretbestanden i Tveitavatnet, men her 

er det til gjengjeld gode gyte- og oppvekstforhold over en relativt lang strekning. De nederste knappe 

100 meterne renner bekken stort sett sakte, og bunnen er dominert av sand og mudder, uten egnede 

gyteforhold. Videre oppover er bekken imidlertid stort sett preget av stryk og små kulper, der 

substratet i hovedsak består av småstein og grus. Det er gode gyteforhold en rekke steder. Nederst er 

bekken ca. 2 m bred i snitt, men den blir gradvis smalere oppover dalen. Ørret kan vandre ca. 300 m 

oppover, til et punkt hvor bekken forsvinner under bakken. Bekken kommer opp i dagen igjen lenger 

oppe, og det er ikke utenkelig at enkelte ørret kan passere bekkelukkingen og vandre videre oppover. 

Bekken er uansett så liten øverst at eventuell produksjon av ørret i dette området vil være liten 

sammenlignet med produksjonen på de nederste 300 meterne. 

 

Stasjon 1 dekket det nederste strykpartiet og et stilleflytende område nedenfor dette. Her ble det fanget 

elleve ørret på ca. 70 m², og fisken varierte i lengde fra 3,3 til 19,6 cm. Lengdefordelingen (figur 5) 

tyder på at flere årsklasser av ørret var til stede, inkludert fisk klekket i 2015 og 2016. 

 

Stasjon 2 dekket en kulp og et kort strykparti ca. 180 m opp fra innsjøen. Her ble det fanget åtte ørret 

på ca. 15 m², og også her var det fisk fra flere årsklasser (figur 5 og 6). Det var dermed betydelig 

høyere tetthet av ørret på stasjon 2 enn på stasjon 1, men dette skyldes trolig at habitatforholdene var 

ganske ulike på de to stasjonene. 

http://www.askoy.kommune.no/fakta-om-askoy/aktive-askoy/777-fritidsfiske
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Det ble i tillegg utført kvalitativt elektrofiske ved bekkelukkingen 300 m opp fra innsjøen, og det ble 

påvist ørretyngel også her. Dette viser at det foregår rekruttering av ørret til bestanden i Tveitavatnet 

på hele denne strekningen. 

 

 

 
 

 
 

Nederst i bekk fra Tveitdalen 

 

 

Fangst på stasjon 2 

 
  

 Bekkelukking i Tveitdalen 

 

  

  

 

 

 

Figur 5. Lengdefordeling for ørret 

fanget på de to stasjonene i bekken i 

Tveitdalen 8. april 2016. Merk at 

overfisket areal var betydelig større 

på stasjon 1 (~70 m²) enn på stasjon 2 

(~15 m²). 

 

Figur 6. Stilleflytende del nederst i bekken 

fra Tveitdalen (oppe til venstre), åtte ørret 

fanget på stasjon 2 (oppe til høyre) og 

bekkelukking 300 m opp i bekken i 

Tveitdalen (nede). 
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FRILUFTSLIV I OMRÅDET 

Det drives en del fritidsfiske med stang i Tveitavatnet, både fra land og fra båt. Innsjøen er av Askøy 

kommune nevnt som en av kommunens ti beste fiskevann (www.askoy.kommune.no), med muligheter 

for fangst av ørret og røye. Norges Jeger- og Fiskerforbund la nylig ut 100 små fiskebåter til gratis 

utlån ulike steder i hele Norge, og på Askøy er Tveitavatnet eneste lokalitet hvor en slik båt er 

tilgjengelig (se www.minebater.no). 

 

En del hytteeiere har robåt liggende i Tveitavatnet. Det foregår også kajakkpadling på innsjøen, men 

omfanget av dette er ikke kjent. Ellers er det en del bading nær bebyggelse mange steder i innsjøen. 

 

DRIFT AV STAMFISKANLEGGET 

Marine Harvest Norway AS har drevet oppdrett av stamfisk i anlegget i Tveitevågen siden slutten av 

70-tallet. Anlegget har sitt vanninntak i Tveitavatnet, og anlegget benytter normalt 5 – 8 m³/min nytt 

vann inn til anlegget når stamfisken holdes i kar på land. Hovedinntaket ligger nordøst for Furneset ca. 

50 meter fra land, mens det ligger et ekstra inntak ligger lenger inn i bukten sør for Furneset mot 

Kleiva (figur 1). 

 

Anlegget tar inn vann fra forskjellige dybder året igjennom, men sjelden grunnere enn 5 meter. I 

perioder tas det inn vann nede på 15 – 20 meter, avhengig av årstid og behov for temperatur til fisk 

eller rogn. Anlegget kan ved tapping senke vannstanden i Tveitavatnet med inntil 1,5 meter 

(opprinnelig 2 meter), noe som gir et magasinvolum på 765.000 m³. 

 

Stamfisken som skal bli gyteklar tas på land i slutten av mai, og den første fisken strykes i oktober, 

med innlegging av nybefruktet rogn i klekkeriet. Det tas prøver av all stamfisk for screening av agens, 

og stamfisken destrueres etter stryking. Utover høsten blir bestanden gradvis tynnet ut i forbindelse 

med stryking, og i november er rundt 50 % av fisken igjen. Stryking pågår fram til mars måned, og 

øyerogn leveres til aktuelle settefiskanlegg fra november og utover vinteren og våren. I april er det 

kun rogn i anlegget. Det ligger rogn i anlegget hele året, med unntak av perioden fra begynnelsen av 

august til slutten av oktober. Det betyr at anlegget har biologi i anlegget året rundt og vil kunne være 

sårbart for forurensninger i vannet som påvirker vannkvaliteten (slam, små partikler eller kjemikalier).  

 

Det antas at det er i perioden anlegget er tømt for fisk (slutten av februar/mars – slutten av mai) at det 

er lavest risiko for eventuelle negative effekter av forurensning (driftsleder Hans Svensvik, pers. 

medd.) 

 

 

 

http://www.askoy.kommune.no/fakta-om-askoy/aktive-askoy/777-fritidsfiske
http://www.minebater.no/
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KONSEKVENSER AV TILTAKET 

 

 

GENERELT OM TILSIG FRA SPRENGSTEIN 

Steinpartikler i ulike størrelser forekommer naturlig i alle vassdrag, og tilføres via bekker/elver som 

følge av ulike typer erosjon. Slike partikler er normalt nedslipt og runde i kantene, og vil kun i svært 

høye konsentrasjoner utgjøre et problem for levende organismer, for eksempel ved å redusere sikten i 

vannet, og dermed begrense primærproduksjonen og næringsopptaket hos fisk og andre dyr som 

bruker synssansen til å finne føde. Ved sprenging i fjell oppstår det også steinpartikler i ulike 

størrelser, men disse partiklene er ofte kantete eller flisete, noe som kan være skadelig for fisk og 

filtrerende organismer som bunndyr og dyreplankton (Hessen 1992). I tillegg inneholder sprengstein 

sprengstoffrester i form av nitrat og nitratderivater. 

 

Sprengstein fra ulike typer anleggsvirksomhet deponeres ofte på land, eller benyttes ved utfylling i og 

nær vann, som planlagt i Tveitavatnet. Dette medfører dermed at steinpartikler og sprengstoffrester 

tilføres vassdraget, først direkte ved plassering av sprengstein under vannspeilet, og deretter ved 

utvasking av slike stoffer i forbindelse med regn, smøsmelting, bølger og vannstandsendringer. 

Konsentrasjonen av steinpartikler og sprengstoffrester i vannmassene vil i dette tilfellet være klart 

størst i selve anleggsfasen, og deretter generelt avtakende etter at tiltaket er ferdig utført. 

 

Den biologiske betydningen av nitrogenforbindelser i vann ligger hovedsaklig i at nitrat er et 

næringssalt som primærprodusentene benytter i fotosyntesen. I de fleste norske ferskvannsforekomster 

vil det være fosfor som begrenser primærproduksjonen, og en økning av nitrogenkonsentrasjonen i 

vannet vil derfor ikke ha vesentlig innvirkning på produksjonsforholdene (Bjerknes 2001). Ved høy 

pH kan mye av nitrogenet foreligge som giftig ammoniakk, hvilket kan medføre dødelighet for 

akvatiske organismer (se f.eks. Bækken 1997; 2000) 

 

Små steinpartikler i vann kan påvirke fisk på en rekke ulike måter, både akutt og mer langsiktig: 

 

1. Direkte påvirkning av fisk (skade på gjeller og slimhinner) 

2. Påvirkning av rogn og yngel (sedimentasjon) 

3. Påvirkning av adferd (f. eks. næringsopptak) 

4. Påvirkning av fiskens næringstilbud 

 

I Vetlefjordelva ble det for eksempel påvist gjelleskader på fisk etter tipping av sprengstein, og akutt 

dødelighet for fisk og bunndyr ble i det tilfellet sannsynliggjort (Hessen mfl. 1989). Generelt må det 

imidlertid antas at skadevirkningene vil være langt mindre i innsjøer, hvor store partikler raskt 

sedimenterer på grunn av liten bevegelse i vannmassene. Ørret tåler generelt høye konsentrasjoner av 

uorganiske partikler uten at akutt dødelighet inntreffer, med unntak for fiberaktige «spisse» partikler, 

mens filtrerende dyreplankton har langt lavere toleranse for slike partikler (Hessen 1992). 

 

Forskjellene i skadevirkninger fra tilfelle til tilfelle vil i stor grad avhenge av spredningen av skadelige 

partikler. Siden Tveitavatnet har lite nedbørfelt og dermed liten gjennomstrømming, vil vannet i 

innsjøen for det meste være tilnærmet stillestående i perioder uten sterk vind. Tiden det tar for 

partikler å sedimentere vil derfor i all hovedsak være en funksjon av synkehastighet (som igjen er en 

funksjon av partikkelstørrelse) og dyp til bunn. Fin sand har en synkehastighet på 18 m/time, mens 

finsilt – grovsilt ligger på 0,2 – 4 m/time og leire 2 cm/time (Bjerknes 2001). Det er først og fremst 

partikler fra mellomsilt (1,5 m synkehastighet/time) og mindre som lar seg transportere over større 

strekninger. Større partikler vil raskt sedimentere. Dersom dybden er 20 meter, vil en finsiltpartikkel 

bruke 4 døgn på å sedimentere til bunns, mens en leirepartikkel vil bruke rundt 40 døgn. 

 

I løpet av tiden det tar for partikler å synke til bunns, kan de flyttes horisontalt hvis det er bevegelse i 

vannmassene. I de fleste innsjøer skjer det to ganger i året en vertikalutskifting fra topp til bunn i 

forbindelse med vår- og høstsirkulasjonen, når vannet er tyngst og ligger på rundt 4 °C gjennom 
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vannsøylen. Ellers i året er vannsøylen for det meste sjiktet med et lettere kaldt (om vinteren) og varmt 

(om sommeren) lag oppå et stabilt dypvannslag, med et sprangsjikt imellom. Sterke vinder vil også 

kunne skape en horisontal vanntransport og «dra vannet rundt» noen meter nedover i overflatelaget, 

samt at større innløps- og utløpselver naturlig nok påvirker strømforholdene i overflatelaget. 

 

KONSEKVENSER FOR VILL FISK 

Anleggsfasen 
Nær fyllingen kan høye ammoniakk-konsentrasjoner forekomme, men fisk kan unngå disse områdene, 

og ammoniakk-tilførsel vil derfor ikke få nevneverdige konsekvenser på bestandsnivå (se Bækken 

2001 for en undersøkelse av tilsvarende problematikk). Andre nitrogenforbindelser regnes ikke som 

skadelige for akvatiske organismer, og en eventuell gjødslingseffekt vil være midlertidig. 

 

Mesteparten av steinpartiklene som siger/renner ut av fyllingsmassene vil sedimentere i nærområdet 

rundt Tveitneset. På dypet er sedimentene sannsynligvis oksygenfattige, uten betydelig biologisk 

produksjon, og et «teppe» av steinstøv vil der ikke få betydelige konsekvenser. På grunt vann kan 

steinpartiklene imidlertid redusere produksjonen av bunndyr, og dermed redusere næringstilgangen for 

ørret og ål. Effekten vil være midlertidig, men hvor lang tid det tar før bunndyrproduksjonen tar seg 

opp til normalt nivå i områdene rundt utfyllingen er usikkert. 

 

I de frie vannmassene vil redusert sikt medføre redusert primærproduksjon, og tettheten av filtrerende 

dyreplankton kan bli redusert som følge av steinstøv-relatert dødelighet. I sum vil dette gi redusert 

næringstilgang for ørret, røye, stingsild og rov-plankton i anleggsperioden. I tillegg vil redusert sikt 

begrense fiskens evne til å fange næringsdyr, og redusert vekst vil derfor være sannsynlig for alle 

innsjøens fiskearter i hele anleggsperioden, og også i minst et år etter anleggsperioden som følge av 

redusert forekomst av dyreplankton og bunndyr (se Sægrov mfl. 2012 for et tilsvarende eksempel). 

Dødelighet som følge av skarpe steinpartikler på gjeller og slimhinner kan forekomme hos fisk nær 

anleggsområdet, men dette vil neppe ha stort nok omfang til å gi merkbare effekter på bestandsnivå 

for noen av de representerte fiskeartene. 

 

Langtidsvirkninger 
Utfyllingen vil ikke ha innvirkning på gyteforholdene for ørret, ettersom det ikke skal fylles stein 

innerst i viken ved Tveitdalen. Ørretbestandens rekruttering vil dermed være som før, og 

bestandsstørrelse/tetthet vil dermed ikke bli varig påvirket. Det er ikke kjent hvor røyen i Tveitavatnet 

gyter (røye gyter på bunn i selve innsjøen), og det kan dermed ikke utelukkes at deler av 

gyteområdene til denne arten blir negativt påvirket av tiltaket. Det samme gjelder stingsild, som gyter 

nær vegetasjon på grunt vann. I begge tilfeller vil såpass store deler av innsjøen være upåvirket av 

utfylling at det regnes som usannsynlig at tiltaket vil få store konsekvenser på bestandsnivå. Grove 

steinurer (som de aktuelle utfyllingsmassene) er ofte gode leveområder for ål, og det ventes derfor 

heller ikke nevneverdige negative konsekvenser for denne arten på lang sikt. 

 

Konsekvenser av graving ved avløpsstasjonen 
Gravearbeid for ledninger ved avløpspumpestasjonen Fetet er ikke detaljprosjektert, og skal ikke 

utføres før noen år frem i tid. Konsekvensene av dette arbeidet utredes derfor ikke i denne rapporten. 

Ettersom bekken i Tveitdalen her er identifisert som den eneste gytelokaliteten for ørret i Tveitavatnet, 

er det likevel nevnt noen hensyn som bør tas i den forbindelse under kapittelet «Avbøtende tiltak». 

 

KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 

I anleggsfasen, altså i tidsrommet da selve utfyllingsarbeidet og gravearbeidet pågår, bør det av 

sikkerhetsmessige årsaker ikke utøves bading, fisking, roing eller padling i umiddelbar nærhet av 

anleggsområdet. Bading og fiske fra land foregår uansett neppe i det aktuelle området, på grunn av 

vanskelig tilgang til vannkanten. Utfyllingen vil også medføre en midlertidig økning i vannets 

turbiditet i et større område, men aktiviteter som bading og fisking kan sannsynligvis gjenopptas innen 

noen få uker etter endt utfylling. 



 

 

Rådgivende Biologer AS   13 Rapport 2250 

I driftsfasen, altså etter at den nye veien er ferdigstilt, vil strandsonen rundt Tveitneset være flyttet og 

endret sammenlignet med dagens situasjon. Dette er imidlertid ikke et område som er godt egnet for 

hverken bading eller fisking i dag, da veien går kloss i vannet, og strandlinjen er bratt og lite 

fremkommelig. Det vurderes derfor at tiltaket ikke vil medføre varige endringer i Tveitavatnets verdi 

som friluftsområde. 

 

KONSEKVENSER FOR OPPDRETTSAKTIVITET 

Det planlagte tiltaket vil kunne ha negative virkninger for vannkvaliteten til stamfiskanlegget ved at 

steinstøv og sprengstoffrester vil kunne spres til inntaket fra fyllingen rundt Tveitneset i forbindelse 

med anleggsarbeidet og via avrenning fra fyllingen i tidlig driftsfase. Ved settefiskanlegg som utsettes 

for partikkelforurensning er det observert sterkt nedsatt fôropptak hos fisken, med redusert tilvekst 

som resultat (Bjerknes 2001). I stamfiskanlegget i Tveitevågen holdes det imidlertid kun stamfisk for 

rognmodning fram til stryking og befruktning, og fisken fôres ikke. Nybefruktet rogn legges inn i 

klekkeriet og holdes fram til øyerognstadiet før den leveres til kundene. Den mest sannsynlige 

skadevirkningen vil dermed være skader på gjellene til voksen fisk. 

 

Hovedinntaket til anlegget, nord/øst for Furneset, ligger ca. 800 – 1000 meter fra anleggsområdet 

rundt Tveitneset – Apalen. Tre forhold er av avgjørende betydning for om det kan sannsynliggjøres at 

partikler vil kunne spres til inntaket; strømforhold i vannet, partiklenes synkehastighet og 

bunntopografien i Tveitavatnet. 

 

Kun de minste steinpartiklene vil ha potensiale til å spre seg så langt sør som til anleggets vanninntak. 

Disse partiklene kan likevel inkludere skarpe og flisete steinstøv med potensiale til å skade slimlag og 

gjeller hos fisk. For at partikler fra tiltaksområdet skal kunne spres til inntaket, må disse spres fra 

fyllingen med horisontal strøm i sørlig retning før partiklene synker til bunns. I praksis forutsetter 

dette vedvarende vind som genererer strømmer som sprer partikler i overflatelaget sørover fra 

tiltaksområdet. Sterke nordlige vinder er relativt sjeldne på våre breddegrader, der vind fra sør og 

sørvest dominerer, men en overflatestrøm i retning nord vil også kunne generere en dypere 

kompensasjonsstrøm i motsatt retning.  Det vurderes uansett som lite sannsynlig at det i noen særlig 

grad vil kunne bli betydelig horisontaltransport av steinstøv og sprengstoffrester fra anleggsområdet 

og 800 meter bort til inntakspunktet til stamfiskanlegget, og i så tilfelle kun de aller minste partiklene 

(finsilt og leire). Denne problemstillingen er imidlertid relativt dårlig belyst i litteraturen, og det er 

derfor noe usikkerhet knyttet til hvor langt de minste skadelige steinpartiklene kan transporteres i en 

innsjø som Tveitavatnet. 

 

Det er i sum grunn til å anta at de biologiske effektene av sprengsteinsdeponeringen og utfyllingen av 

Kollevågvegen på vannkvaliteten til stamfiskanlegget vil være moderate i anleggsfasen og den første 

tiden i driftsfasen. Tveitavatnet er imidlertid ikke opploddet, slik at vi ikke kjenner til bunntopografien 

i vannet og om det er delt inn i ulike basseng med terskler mellom, noe som kan ha betydning for hvor 

fort partikler vil kunne sedimentere og i hvor stor grad det er sannsynlig at disse over tid vil kunne 

transporteres til inntakspunktet til stamfiskanlegget. Dette medfører derfor noe usikkerhet i 

vurderingene, og det er foreslått ulike tiltak i tilfelle utfyllingen likevel skulle medføre uakseptabel 

vannkvalitet i inntaksvannet (se «Avbøtende tiltak» under). 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

 

Nedenfor er det omtalt tiltak som har som formål å minimere de eventuelle negative konsekvensene 

og virke avbøtende med hensyn til fisk, friluftsliv og drift av stamfiskanlegget ved det planlagte 

tiltaket. 

 

TIDSPUNKT FOR UTFYLLING 

Marine Harvest har selv antydet at det vil være fordelaktig om selve tiltaket kan gjennomføres i den 

perioden de ikke har hold av stamfisk i anlegget (mars – mai). 

 

For utøvelse av friluftsliv (i hovedsak bading og fritidsfiske) vil det være en fordel om utfylling 

utføres utenom sesong for slike aktiviteter. Bading foregår mest om sommeren, mens fritidsfiske i 

lavlandsinnsjøer normalt er mest populært i perioden mai til august. 

 

For vill fisk vil det være en fordel om tiltaket utføres utenfor vekstsesongen (som grovt sett er 

perioden april – oktober), fordi dårlig sikt i vannet reduserer næringsopptaket. 

 

Valg av tidsrom for utfyllingsarbeidet kan ikke ivareta alle hensyn nevnt over, blant annet fordi 

anleggsperioden må ventes å strekke seg over mange måneder. Det foreslås å prioritere perioden mars 

til mai, og dernest perioden oktober til februar, avhengig av forventet varighet av anleggsperioden. 

Påvirkning på vill fisk og friluftsliv vil være av midlertidig karakter, og tidspunkt for anleggsarbeidet 

vil dermed være av begrenset betydning for konsekvensene for disse temaene. 

 

SPYLING AV SPRENGSTEIN 

For å minimere tilførsler av skadelig steinstøv og sprengstoffrester, bør det vurderes å spyle 

sprengstein før den fraktes til Tveitavatnet. Hvorvidt dette er realistisk vil imidlertid avhenge av 

avrenningsforhold og mulighet for oppsamling av spylevann på de aktuelle byggeplassene hvor 

massene hentes fra. Sprøytebetong gir høyere pH-verdi, og dermed høyere ammoniakk-konsentrasjon 

enn «rent» fjell (Vestre 2000, sitert av Kruuse-Meyer & Rabben 2005), og mengden sprøytebetong i 

utfyllingsmassene bør derfor minimeres. Askøy kommune opplyser for øvrig at det sannsynligvis vil 

være minimalt med sprøytebetong i massene som skal benyttes (Thorbjørn Pedersen, pers. medd.). 

 

SILTGARDIN 

Det bør henges en siltgarding rundt området hvor man til enhver tid arbeider med utfylling ved 

Tveitneset. Gardinen henges i en halvsirkel-form ut fra land, for å hindre spredning av små 

steinpartikler som tilføres innsjøen via sprengstein. Siltgardinen bør være mest mulig finmasket. 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER OG BEREDSKAP 

Det bør utarbeides og gjennomføres et program for måling av turbiditet på utvalgte stasjoner i 

Tveitavatnet i anleggsfasen og den første tiden av driftsfasen, for å følge med på utviklingen i 

partikkelspredningen. Aktuelle målepunkter er ved Vassholmen og ved Furneset. Dersom målingene 

viser stor spredning, foreslås det at stamfiskanlegget midlertidig går over til å kun benytte 

ekstrainntaket helt sør i innsjøen. Turbiditet/partikkelinnhold bør også overvåkes i selve inntaksvannet 

til anlegget. 

 

I tillegg foreslås det å ha en mest mulig finmasket siltgarding i beredskap. Dersom 

turbiditetsmålingene tilsier at tiltak må iverksettes, kan denne strekkes vestover fra Furneset til 

nærmeste holme (70 m), og slik redusere eventuell spredning av suspendert materiale til det sørligste 

inntakspunktet til stamfiskanlegget. 
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GRAVEARBEID VED FETET/APALEN 

Ved et fremtidig gravearbeid ved avløpspumpestasjonen Fetet, bør det tas hensyn til at bekken i 

Tveitdalen er den eneste gytelokaliteten for ørreten i Tveitavatnet. Det viktigste blir da å unngå å 

etablere vandringshindringer for ørreten som skal svømme opp fra Tveitavatnet for å gyte i bekken. 

Midlertidige vandringshindre er uproblematiske, men disse bør fjernes før september for å slippe 

gytefisken frem. Nedslamming av substratet i bekken kan også være et problem i forbindelse med 

gravearbeid, men alvorlighetsgraden av dette avhenger av hvor lang opp i bekken arbeidet får en 

innvirkning. De nederste knappe 100 meterne av bekken har liten verdi som gytehabitat, og graving og 

tilslamming i bekkeløpet her vil derfor ikke ha nevneverdig betydning for den totale 

fiskeproduksjonen. 

 

 

Figur 7. Bekken fra Tveitdalen renner ut i Tveitavatnet innerst i viken øst for Tveitneset. Ved fremtidig 

gravearbeid er det viktig at det ikke skapes hindringer for ørret som vandrer opp i bekken for å gyte. 
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