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FORORD 

Kjosås Maskin AS ønsker å etablere et deponiområde på Byrkjeland for masser fra anleggsarbeid i 

Kvam herad. 

 

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

Kjosås Maskin AS, utarbeidet en enkel verdi- og konsekvensvurdering for biologisk mangfold basert på 

eksisterende informasjon. Rapporten er utarbeidet av m. sc. Conrad J. Blanck, cand. scient. Bjart Are 

Hellen og cand. scient. Linn Eilertsen.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Kjosås Maskin AS, ved Ranveig Næss, for oppdraget. 

 

Bergen, 28. februar 2018 
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MASSEDEPONI PÅ BYRKJELAND 

I Kvam herad har det vært et stadig større behov for deponier for masser fra anleggsarbeid. Kjosås 

Maskin AS ønsker å etablere et deponiområde på Byrkjeland ca. 4,5 km vest for Norheimsund i Kvam 

herad. Deponiområdet skal ha kapasitet for om lag 200 000 m3 masser og et areal på rundt 30 daa, noe 

som vil gi en gjennomsnittlig deponihøyde på ca. 7 meter (figur 1). Området som har blitt utvalgt ligger 

i Byrkjeland og har flere fordelaktige egenskaper for et deponiområde; blant annet lett tilkomst på grunn 

av etablert infrastruktur, tre skråninger og oversiktlighet. Dette gjør det lett å tippe masser i det avsatte 

deponiområdet. Planområdet for deponiet ligger i et område preget av land- og skogbruk. Før etablering 

skal matjorden, som finnes i det flatere partiet av det planlagte deponiområde, bli gravd av og tatt vare 

på. Det skal graves ut ca. 4 500 m3 matjord fra 9 daa areal. Etter utfyllingen av deponiområde med 

masser skal de utgravde jordmassene legges på toppen og brukes til jordbruksformål. Dette tiltaket blir 

gjennomført med intensjonen å ta vare på verdifull matjord og utvide jordbruksareal. 

 

Eksisterende skogsbilveg må bli utbedret for å kunne håndtere store lastebiler og en midlertidig 

anleggsvei, som går inn fra hovedveien ved Byrkjeland og rundt tunet til grunneieren, vil bli etablert. 

 

 

Figur 1. Oversikt over tiltak for etablering av massedeponi i Byrkjeland. Kart fra prosjektbeskrivelse 

mottatt fra Kjosås Maskin AS. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Denne rapporten bygger på informasjon fra foreliggende litteratur og nasjonale databaser. Naturverdier 

og konsekvenser har blitt beskrevet i henhold til Vegvesen sin håndbok V712 om konsekvensanalyser 

(Vegdirektoratet 2014) for å oppfylle krav og prinsippene i Naturmangfoldlovens §§8-12. 

 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet på Byrkjeland ligger ved sørsiden av Steinsdalen ca. 4,5 km vest for Norheimsund i Kvam 

herad, Hordaland fylke (figur 2). Området ligger direkte ved Dalatunvegen med forbindelse til 

Fylkesveg 7. Nord for tiltaksområdet ligger Steinsdalselva. 

 

 

Figur 2. Beliggenhet av planlagt massedeponi i Steinsdalen. Omtrentlig plassering markert med svart 

sirkel. 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen på Byrkjeland består i sin helhet av glimmerskifer. Dette er en mineralrik bergart som 

forvitrer lett og kan gi grunnlag for frodig vegetasjon. I selve deponiområdet består løsmassene av 

breelvavsetninger og bresjø-/ innsjøavsetninger (figur 4). På arealressurskartet (AR50) er det registrert 

fulldyrka jord og skog med høy bonitet (figur 3). Det meste av skogsområdene i planområdet har nylig 

blitt hogd og gjenstår i dag som hogstfelt (figur 5).  



Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 2633 

Byrkjeland har et oseanisk klima karakterisert av relativt høy årsnedbør, milde vintre og kjølige somre. 

Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 2125 mm (1961-1990, Norheimsund, eKlima). 

Sommertemperaturen ligger i snitt på 15,0°C i Juli (1961-1990, Norheimsund, eKlima). Februar er den 

kaldeste måneden med en middeltemperatur på -0,2°C (1961-1990, Norheimsund, eKlima). 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 6,8 °C (1961-1990, Norheimsund, eKlima). 

 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til og fra 

vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 

vegetasjonsseksjoner. Byrkjeland ligger i den sørboreale vegetasjonssonen (Moen 1998). Denne sonen 

blir dominert av barskog, men det finnes også store arealer med oreskog, høymyr, samt bestander av 

edelløvskog og tørrengvegetasjon. Typisk for sonen er et sterkt innslag av arter med krav til høy 

sommertemperatur 

 

Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjell i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 

vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimafaktorene. Influensområdet ligger innenfor sterkt oseanisk vegetasjonsseksjonen, humid 

underseksjon (O3h). Dette er en seksjon preget av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige 

av høy luftfuktighet (Se Moen 1998). 

 

 

Figur 3. Arealressurskart (AR50) med skogbonitet over det planlagte deponiområde. Kilde: 

kilden.nibio.no. 
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Figur 4. Løsmassekart over det planlagte deponiområde på Byrkjeland. Kilde: kilden.nibio.no. 

 

 

Figur 5.. Det meste av skogsområdene i planområdet har nylig blitt hogd og gjenstår som hogstfelt. 

Hvit stiplet linje illustrerer omtrentlig plassering av deponiområde på flybilde av Byrkjeland. Foto av 

hogstfelt: Ranveig Næss. 
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VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD 

Det biologiske mangfoldet i Kvam herad er godt undersøkt. Gjennom den kommunale kartleggingen ble 

det registrert naturtyper etter DN-håndbok 13 for første gang i 2009 (Holtan 2009). Registrerte 

lokaliteter med naturtyper er tilgjengelig på Miljødirektoratets naturbase (www.naturbase.no). I 

forbindelse med etablering og utbygging diverse vassverk har naturmangfoldet i en god del vassdrag 

blitt undersøkt. Et eksempel på dette er konsekvensutredningen for Tokagjel kraftverk (Ihlen mfl. 2009, 

Hellen mfl. 2010). I tillegg er det gjennomført nasjonal registrering av bekkekløfter, med flere 

registreringer i Kvam herad (Ihlen & Eilertsen 2010). En rapport om viltet i Kvam ble utgitt i 2002 

(Askeland 2002). Fiskebestandene i Steinsdalselva har blitt undersøkt årlig siden 2002 for å få oversikt 

over gytebestandene og innslaget av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet (Skoglund 2017). Det 

foreligger for øvrig kun en registrert observasjon av en rødlistet art i Artsdatabanken sitt Artskart i 

planområdet (https://artskart.artsdatabanken.no).  

 

VERDIVURDERING 

NATURTYPER 

Det er ikke registrert naturtyper i det planlagte deponiområdet fra før i nasjonale databaser (Naturbase). 

Det vurderes også som lite sannsynlig at slike finnes, da området i stor grad består av dyrka mark og 

hogstfelt.   

• Naturtyper har liten verdi.  

 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSORGANISMER 

Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Steinsdalselva. Det er flere mindre sig inn i planlagt deponiområde, 

de vestligste av disse er trolig lagt i rør under jordbruksområdet som skal fylles igjen, mens det østre 

siget danner en liten bekk som renner til Steinsdalselva, Samlet nedbørsfelt til deponiet er på 0,22 km², 

noe som gir en gjennomsnittlig vannføring gjennom deponiet på 17 l/s. 

 

Steinsdalsvassdraget (vassdragsnr. 052.7Z) munner ut i Movatnet, som er en brakkvannssjø. Movatnet 

renner videre ut i Hardangerfjorden ved Norheimsund. Vassdraget har et nedbørfelt på 91 km2, der 

omtrent halvparten ligger over 600 moh. Vassdraget er lakseførende opp til Neteland, omtrent 5 km 

ovenfor Movatnet. Det er flere sideelver/bekker i vassdraget. Årlig vannføring ved utløpet til sjø er 

beregnet til 8,4 m3/s basert på avrenningsdata fra NVE. Ned til Byrkjeland er nedbørfeltet 57,3 km og 

den gjennomsnittlige vannføringen er 6,05 m³/s (6050 l/s, http://nevina.nve.no). Det er både laks og 

sjøaure på elvestrekningen opp til Neteland, lenger oppe i vassdraget er det aure, stingsild og ål. 

Steinsdalselven er kjent for sin storvokste sjøaurebestand (Hellen mfl. 2010). Det har ikke vært fiske 

etter vill laks og sjøaure siden 2009 (lakseregister.no).  

 

• Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer har stor verdi. 

 

ARTSFOREKOMSTER 

I Artsdatabankens Artskart foreligger det en registrert observasjon av gulspurv (rødlistekategori NT; 

nær truet) i influensområdet. Ellers er det ikke kjent at det finnes stedbundne rødlistede arter i 

tiltaksområdet. 

• Artsforekomster har middels verdi. 

 

 

http://www.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
http://nevina.nve.no/
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx
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VIRKNING OG KONSEKVENSER 

NATURTYPER 

Ingen registrerte naturtyper vil bli berørt i hverken anleggs- eller driftsfase av planlagt massedeponi på 

Byrkjeland. 

• Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for naturtyper 

 

ARTSFOREKOMSTER 

Gulspurv (NT) hekker til vanlig i jordbruks- og kulturlandskap og er i hekketiden knyttet til kantsoner 

og områder med vekslende åpen mark for fødesøk og tett vegetasjon for hekking og beskyttelse 

(Artsdatabanken 2015). Den registrerte gulspurven kan ha benyttet kantsonen i skogsområdene som var 

i planområdet til næringssøk. Siden dette området stort sett er hogd, er det usannsynlig at det finnes et 

viktig funksjonsområde for gulspurv her. Det er heller ikke kjent at arten har hekkelokaliteter i området. 

Ved etablering av massedeponi vil området for næringssøk bli redusert lokalt sett, men gulspurv vil 

fortsatt ha god tilgang på næringsområder etter etablering av massedeponi og jordbruksareal. 

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

 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSOMRGANISMER 

Utfyllingsmasser, typisk grov sprengstein, kan inneholde steinstøv med skarpe kanter og 

sprengstoffrester. Slike fragmenter og sprengstoffrester kan sige ut i flere år etter at deponiområde er 

etablert (se f.eks. Eilertsen mfl. 2017). Avrenning av finstoff vil gradvis bli redusert med årene. 

Vannmengden som drenerer gjennom deponiområdet er imidlertid svært liten, og det er 300 meter i 

avvrenningsretningen fra deponiet til Steinsdalselva. Samlet gjør dette at det meste av siget fra deponiet 

vil bli holdt tilbake eller filtrert før det når Steinsdalselva. 

 

Noe av vannmengden vil gå i den lille bekken i øst og dette kan føre til noe avrenning av finstoffer og 

sprengstoffrester til Steinsdalselva. Vannmengdene er imidlertid svært små (0,3 %) og tilførslene blir 

dermed også svært små, men det kan ikke utelukkes at tiltaket vil ha liten negativ virkning.  

 

• Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for funksjonsområder for 

fisk og andre ferskvannsorganismer. 

 

 

Tabell 1. Oppsummering av verdi og virkning for de vurderte fagtemaene for etablering av massedeponi 

på Byrkjeland.  

Fagtema 
Verdi Virkning 

 Konsekvens Liten Middels Stor Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  

   negativ positiv 

Naturtyper 
----------------------- 

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

                                            
Ubetydelig (0) 

Artsforekomster 
----------------------- 

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

                                      
Liten negativ (-) 

Funksj. for fisk 
----------------------- 

                      

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

                                
Liten negativ (-) 
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AVBØTENDE TILTAK 

Ved bygging og drifting av tiltaket skal skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller avgrenses 

(naturmangfoldlovens § 12). Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende tiltak, som tiltakshaver 

kan gjennomføre for å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet (naturmangfoldlovens § 11). 

 

Det er lite støy og trafikk knyttet til området i dag og et massedeponi vil medføre betydelig økning i 

støynivået når deponiet er i drift. Det er ikke kjent at det er hekkelokaliteter for fugl innenfor 

influensområdet, og det foreslås dermed ingen avbøtende tiltak. 

 

Det er risiko for avrenning til Steinsdalsvassdraget. Dersom det gjennomføres avbøtende tiltak, vurderes 

tiltaket å ha ingen virkning for fisk og ferskvannsorganismer i Steinsdalselva.   

 

Følgende tiltak foreslås for å ha avbøtende virkning, og bør legges inn som bestemmelser i planen:  

 

For å hindre avrenning til Steinsdalselva er det viktig å lede vannet bort fra deponiområdet mens arbeidet 

pågår. Vannet bør ledes bort ved å grave avskjæringsgrøfter eller legge vannsigene/bekken som kommer 

inn i deponiområdet i rør under deponiområdet. Dette vil også redusere avrenningen fra deponiområdet 

til Steinsdalselva etter at deponiet er fylt opp, og sørge for at mest mulig av avrenningen går gjennom 

jordbruksmark eller naturmark der vannet vil bli filtrert, modnet og en del sprengstoffrester 

(næringsstoffer) vil bli tatt opp.   
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FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som 

sammenfattet er å ta vare på naturmangfoldet (§§ 4-5). For å oppfylle dette forvaltningsmålet trengs det 

et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere virkninger og konsekvenser og avbøtende tiltak.  

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter, 

og «middels» for de andre temaene. Samlet vurderes kunnskapsgrunnlaget for utredningen som «godt 

til middels» (§ 8). Bakgrunnen for dette er at det ikke er gjennomført feltundersøkelser, og at det dermed 

er noe usikkerhet knyttet til verdivurderingen av naturtyper og artsforekomster. Naturmangfoldloven gir 

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

skade på naturmangfoldet. Det aktuelle tiltaksområdet består av dyrka mark og hogstfelt, og det vurderes 

å være liten risiko for skade på naturmangfoldet.  

 

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVENS § 10) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 

vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Den eksisterende belastningen på naturmangfoldet på 

land, og kvalitetene som er beskrevet, vurderes på bakgrunn av kjent kunnskap å være nokså store, siden 

området i dag er sterkt påvirket av landbruk og hogst. Det er lite naturlig vegetasjon igjen i området. 

Steinsdalselva har imidlertid god tilstand og den samlede belastningen for vassdraget er betydelig 

mindre enn for landområdene.  

  

En eventuell etablering av massedeponi som blir tildekket av matjord etter utfylling vil i dette tilfellet 

trolig ha ingen negativ virkning på naturmangfoldet og den samlede belastningen på økosystemet vil i 

liten grad øke.  
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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).  
 

VERDIVURDERING 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon. Det aktuelle deponiområdet består i all 

hovedsak av dyrka mark og et hogstfelt. Det er knyttet noe usikkerhet til forekomst av rødlistearter i 

området, siden det ikke er utført feltundersøkelser. Likevel vurderes sannsynligheten for ytterlige funn 

av rødlistearter i tiltaksområdet som veldig liten, siden området består av sterkt påvirket natur. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

Det er knyttet lite usikkerhet til konsekvensvurderingen. Virkninger av arealbeslag er godt kjent. Det 

finnes også en god del kunnskap om virkninger av avrenning fra massedeponi og fyllinger til vassdrag.    
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