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FORORD 

Bergen kommune har planer om å utvikle friluftslivsområder i Nordåsvatnet, der målet er å bygge turveg 
rundt fjorden og etablere nye friluftsområder ved eksisterende fyllinger og inngrep på fem lokaliteter; 
Langeholmen, Skiparvika, Paradisbukta-Hopsbukta, Stølsvika-Sørevågen og Steinsvik. Det er i 
sammenheng med alle fem lokalitetsområdene utviklet ide-skisser eller planer for hvordan 
friluftsområdene kan se ut. Langeholmen ro- og padlanlegg og Skiparvika friområde er regulert i nyere 
reguleringsplaner vedtatt i henholdsvis 2017 og 2013. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag av Bergen kommune utarbeidet en konsekvensvurdering for 
naturmangfold og som omhandler fagtema naturtyper på land og i ferskvann, naturtyper i saltvann og 
artsforekomster. 
 
Vi takker Bergen kommune ved Ole Roger Lindås for oppdraget. 
 

Bergen, 12. juni 2018 
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SAMMENDRAG 

Eilertsen, M., J. Tverberg & C.J. Blanck 2018. Fem framtidige friluftsområder i Nordåsvatnet, Bergen 
kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2701, 51 
sider, ISBN 978-82-8308-521-1. 

 
TILTAKET 

Bergen kommune har planer om å utvikle friluftslivsområder i Nordåsvatnet; Langeholmen ro- og 
padleområde, Skiparvika friområde, Paradisbukta-Hopsbukta, Stølsvika-Sørevågen og Steinsvik. Det er 
i sammenheng med alle fem lokalitetsområdene utviklet ide-skisser eller planer for hvordan 
friluftsområdene kan se ut. Friluftsområdene skal i hovedsak etableres ved hjelp av utfylling i sjø. 
Langeholmen ro- og padleområde og Skiparvika friområde er regulert i nye reguleringsplaner. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 

Nordåsvatnet er en avsnørt fjordarm på om lag 5 km2, som er tilknyttet Grimstadfjorden i 
Bergensfjordsystemet etter Fjordkatalogen. Nordåsvatnet har et smalt og tersklet utløp ut mot 
Grimstadfjorden ved Straume. Nordåsvatnet blir karakterisert som en poll, siden terskelen er omtrent 3 
m dyp, mens det dypeste i Nordåsvatnet er 84 m. Den grunne terskelen fører til at det er en veldig 
begrenset vannutskifting mellom Grimstasfjorden og Nordåsvatnet, som har naturlig lavt 
oksygeninnhold i dypvannet. 
 
VERDIVURDERING 

Verneområder  

Et verneområde for landskap og naturminner på Langegården grenser til planområdet til Langeholmen 
ro- og padleanlegg. Verneområder har stor verdi. 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Det er ingen naturtyper på land og i ferskvann i tiltaks- og influensområdene til Langeholmen, 
Skiparvika, Stølevika-Søravågen og Steinsvik. Rik edelløvskog med C - verdi ved Dødehavet er 
nærmeste naturtypelokalitet for område Paradisbukta – Hopsbukta. Naturtyper på land og i ferskvann 
har liten til middels verdi.  
 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Nordåsvatnet er et viktig funksjonsområde for sjøørret og ål og har middels verdi. Det er flere anadrome 
vassdrag i Nordåsvatnet der Steinsvikbekken i Steinsvika og Apeltunelva sør for Skiparvika er viktige 
gytebekker for sjøørret. Det er også registrert ål og laks i gytebekkene. Gytebekker har middels verdi.  
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi.  
 
Naturtyper i sjø 

Nordåsvatnet er et nasjonalt viktig gyteområde for torsk med A- verdi. For friluftsområdet Paradisbukta-
Hopsbukta er det i influensområdet registrert en nasjonalt viktig ålegraseng med A-verdi. To mindre 
ålegrasenger er registrert i Stølsvika-Sørevågen ved Bønesholmen og Stølsvika med henholdsvis B og 
C-verdi. Det er ikke registrert viktige naturtypelokaliteter i tiltaksområdet til noen av de aktuelle 
tiltaksområdene, foruten gyteområde for torsk som omfatter hele Nordåsvatnet. På bakgrunn av 
gyteområde for torsk har alle fem områder stor verdi. Naturtyper i sjø har stor verdi.  
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Artsforekomster 

I tiltaks- og influensområder til de fem friluftsområdene er det registrert flere rødlistearter i kategori fra 
nær truet (NT) til sårbar (VU).  Ål (VU) forekommer i hele Nordåsvatnet og er registrert i de fleste 
bekker til Nordåsvatnet, blant annet i Steinsvikbekken og Apeltunelva. Ved Langeholmen er det 
registrert ask (VU), alm (VU), barlind (VU) og stær (NT). Ved Paradisbukta-Hopsbukta er det registrert 
ask og fiskemåke (NT). Fiskemåke er også registrert i Skiparvika friområde, samt oter (VU) og ål i 
Apeltunelva. I Steinvik er det registrert tyrkerdue (NT) og ål i Steinsvikbekken. PÅ bakgrunn av 
forekomst av ål i hele Nordåsvatnet har artsforekomster stor verdi. Artsforekomster har stor verdi.  
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Verneområder 

Det er ikke ventet at tiltaket vil ha negativ virkning for verneområdet for landskap og naturminner. Stor 
verdi og ingen virkning har ubetydelig konsekvens (0). 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Det er ikke ventet at tiltaket vil ha negativ virkning for rik edelløvskog ved Dødehavet for område 
Paradisbukta-Hopsbukta.  Liten til middels verdi og ingen negativ virkning har ubetydelig konsekvens 
(0) for naturtyper på land og i ferskvann. 
 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Sjøørret og ål benytter grunne deler av Nordåsvatnet som beite- og oppvekstområde. Utfylling vil føre 
til arealbeslag i grunne områder og medfører at beiteområder blir redusert i utstrekning og kvalitet. Nye 
fyllinger vil på sikt kunne bli nye beiteområder, men det vil være en lengre periode etter etablering hvor 
grunne områder ikke er optimale og vil ha liten negativ virkning på funksjonsområdet. Lekkasjer av 
sprengstoffrester fra fyllmasser vil være lokal og vurderes å ha liten negativ virkning. Virkningen blir 
mindre negativ etter hvert som utfyllingsområder oppnår samme kvalitet som før tiltaket.  Middels verdi 
og liten negativ virkning har liten negativ konsekvens (-) for funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter. 
 
Naturtyper i sjø 

Arealbeslag medfører at 4-5 % av gyteområdet for torsk går tapt, som tilsvarer omtrent en upåvirket 
naturtype og vurderes å ha ingen til liten negativ virkning. Fyllmasser med sprengstoffrester vil mulig 
kunne ha lokalt negative virkninger for egg, larver og juvenile torsk som er sårbare for kjemiske 
endringer og forurensing i vannsøylen. Virkningen vurderes som liten negativ på gyteområde for torsk, 
og virkningen vil bli mindre negativ etterhvert som utsondring av kjemiske stoffer opphører. Stor verdi 
og liten negativ virkning har liten negativ konsekvens (-) for naturtyper i sjø. 
 
Artsforekomster 

Utfylling i sjø medfører en reduksjon i areal og kvalitet av beiteområder til ål i len lengre periode etter 
utfylling og kan ha liten negativ virkning. Stor verdi og liten negativ virkning har liten negativ 
konsekvens (-) for artsforekomster. 
 
SAMLET VURDERING 

Virkningene ved etablering av de fem friluftsområdene er omtrent tilsvarende for hvert område. 
Utfylling i sjø vil generelt føre til store arealbeslag, men det er ingen viktige naturtypelokaliteter som 
rammes direkte av tiltakene for de ulike områdene. Gyteområdet for torsk og funksjonsområder for 
sjøørret og ål som omfatter hele Nordåsvatnet blir redusert og noe forringet fysisk og kjemisk frem i tid 
og virkningen vurderes som liten negativ med liten negativ konsekvens (-). 
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VIRKNING OG KONSEKVENS I ANLEGGSFASEN 

Størst negativ virkning for naturmangfold er i anleggsfasen ved etablering av fem friluftsområder i 
potensielt en 10 års periode, hvor hvert område kan ha perioder med utfylling fra 1-2 eller 3-4 år.  
Anleggsarbeid pågår i en avgrenset periode og negative virkninger er generelt midlertidige. Støy og 
trafikk vil kunne ha liten til middels negativ virkning med liten til middels negativ konsekvens (-/--) for 
hekkende rødlistearter i influensområder. Størst negativ virkning vil det kunne være for fiskemåker som 
hekker nord i tiltaksområdet til Paradisbukta-Hopsbukta med middels negativ virkning og middels 
negativ konsekvens (--).  
 
Anleggsarbeid medfører tilførsler av steinstøv, partikler og sprengstoffrester til Nordåsvatnet og kan 
medføre skader og giftvirkninger, spesielt for egg, larver, juvenile fisk, men også voksne individer. 
Anleggsperioden er vurdert å kunne ha middels til stor negativ virkning og middels til stor negativ 
konsekvens (--/---) for gyteområdet for torsk ved etablering av fem friluftsområder. Isolert sett for hvert 
område er de negative virkningene mindre. For ålegrasenger i influensområder, som ved Hopsbukta, 
Bønesholmen og Stølsvika kan anleggsfasen ha middels til stor negativ virkning og middels til stor 
negativ konsekvens (--/---).  
 
For funksjonsområder for sjøørret og ål vil virkningene være lignende som for torsk, i tillegg til at 
beiteområder blir utilgjengelig og redusert i anleggsperioden. Spesielt gjelder dette områdene 
Skiparvika og Steinsvika i nærhet til gytebekker. I smoltutvandringperioden og i perioden når sjøørret 
kommer tilbake for å gyte kan anleggsvirksomhet ha middels negativ virkning og liten til middels negativ 
konsekvens (-/--). Samlet vil anleggsfasen kunne ha middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
 
AVBØTENDE TILTAK OG SAMLET BELASTNING  

Bruk av siltgardin under anleggsarbeid kan redusere spredning av finstoff og negative virkninger og 
konsekvenser for egg, larver og juvenil fisk som er spesielt sårbare. Spesielt viktig vil siltgardin være 
for friluftsområdene Paradisbukta-Hopsbukta og Stølsvika-Sørevågen med nasjonalt til lokalt viktige 
ålegrasenger i influensområdet, samt for Steinsvika der anleggsarbeid og utfylling vil skje svært nærme 
gytebekken for sjøørret.   
 
For å unngå negative virkninger og konsekvenser er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid utenom 
torskens gyteperiode fra januar til april. Dette gjelder alle friluftsområdene. Det tilrådes å legge 
anleggsperiodene ved Skiparvika friområde og Steinsvik utenom smoltutvandringen og tilbakevandring 
av sjøørret.  
 
Aktuelle tiltaksområder langs land er noe påvirket av eksisterende inngrep, men storparten av planlagte 
utfyllingsområder ligger i upåvirkede områder. Isolert sett for hvert friluftsområde er de negative 
virkningene for naturmangfold relativt små, men en etablering av fem friluftsområder vil medføre en 
økt belastning på økosystemet. De største negative virkningene er tilknyttet anleggsarbeider, da det er 
store mengder sprengstein som skal fylles i sjø over lang tid. Avbøtende tiltak vil kunne redusere de 
negative virkningene og dermed konsekvenser.  
 
Store areal med beiteområder for sjøørret og ål blir forringet i lengre tid, men vil med tiden reetableres 
og høyst trolig oppnå samme kvalitet som opprinnelig tilstand. Dermed er de negative virkningene 
tilknyttet en tidsbegrenset periode etter at friluftsområdene er ferdig etablert.   
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USIKKERHET OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det er knyttet noe usikkerhet til vurdering av virkning og konsekvenser i rapporten. Dette skyldes at 
flere av tiltakene er tidlig i planleggingsfasen, samt at det er knyttet usikkerhet til de faktiske virkningene 
i forhold til avrenning og tilførsler i både anleggsperiode og i driftsfasen etter friluftsområdene er 
etablert. Spesielt for gyteområde for torsk og funksjonsområder for sjøørret og ål. 
 
Risikovurdering av sediment i utfyllingsområder for de fem friluftsområdene bør utredes før eventuelle 
tiltak påbegynnes.  Det tilrådes å utføre overvåking i anleggsperioden for å oppdage og dokumentere 
eventuell uakseptabel spredning av finstoff eller forurensing. 
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TILTAKSSKILDRING 

Friluftsområder vil etableres ved å fylle i sjø og det er fem områder som er planlagt; Langeholmen, 
Skiparvika, Paradisbukta-Hopsbukta, Stølsvika-Sørevågen og Steinsvik (figur 1). Det er for alle fem 
lokalitetsområdene utviklet idé-skisser eller planer for utforming av friluftsområdene av Norconsult AS 
og Asplan Viak AS. Arbeid med friluftsområdene vil kun skje for et område om gangen.  
 

 
Figur 1. Aktuelle utfyllingsområder i forbindelse med utvikling av friluftslivsområder i Nordåsvatnet. 
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LANGEHOLMEN 

Innerst i Nordåsvatnet i Fjøsangerbukta ved Langeholmen er det planlagt å legge til rette for ro- og 
padleidrett og etablere ny strandsone med turveg og badeplass. Dette omfatter utfylling av strandsonen 
for å skape nye friområder, turveger og nødvendige anlegg for ro- og padlesport (figur 2).  
 

 
Figur 2. Kart over reguleringsplan for Langeholmen datert 30.05.18. 
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Det planlegges utfylling i sjø omtrent 1 km langs Straumeveien. Steinmassene som skal benyttes er 
hovedsakelig tunnelstein fra store samferdselsanlegg/tunneler. Volumanslaget for utfyllingen av 
steinmasser ved Langeholmen er maksimalt 485 000 m3, med en anslått utfyllingsperiode på 1-2 år. 
Reguleringsplanen for Langeholmen ro- og padleanlegg ble vedtatt 31. mai 2017. 
 
PARADISBUKTA – HOPSBUKTA 

Planene for området rundt Paradisbukta - Hopsbukta er å skape nye landtunger, gressplener og 
sandstrender og støyvoller ved å fylle ut sjø med steinmasser. Flere broer skal forbinde delområdene og 
danne en integrert del av den fremtidige stien som skal føre langs Nordåsvatnet. Tilgang til 
bakenforliggende viker skal opprettholdes og eksisterende båthavn ivaretas (figur 3). Volumanslaget 
for utfyllingen av steinmasser ved Paradisbukta - Hopsbukta er maksimalt 1 500 000 m3, med en anslått 
utfyllingsperiode på 3-4 år. 
 

 

 
Figur 3. Idéplan for Paradisbukta - Hopsbukta som illustrerer mulig utforming av friområder dannet 
ved utfylling i sjø. Bilder er hentet fra mulighetsstudie utredet av Norconsult AS (øverst) og Asplan Viak 
(nederst).  
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STØLSVIKA – SØREVÅGEN 

Planer for Stølsvika - Sørevågen er å skape nye landtunger og holmer med plen, strandsone og gangvei 
(figur 4). Sørevågen vil bli påvirket da et nytt veganlegg vil bli omtrent 6 m bredere enn dagens 
veganlegg. Volumanslaget for utfyllingen av steinmasser ved Stølsvika-Sørevågen er maksimalt 1 000 
000 m3, med en anslått utfyllingsperiode på 2-3 år.  
 

 
 

 
Figur 4. Idéplan for Stølsvika - Sørevågen som illustrerer mulige og nye friområde (grønt) som kan 
skapes ved utfylling i sjø. Bilde tatt fra mulighetsstudier utredet av Norconsult AS (øverst) og Asplan 
Viak AS (nederst).  
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SKIPARVIKA 

Rett sør for Troldhaugen, på utsiden av rv. 580 ved Skiparvika er det planlagt å etablere nytt friområde 
ved utfylling av stein (figur 5). Strandsonen i området i dag er lite tilgjengelig og veganlegget og 
støyskjermen påvirker landskapet på en negativ måte. Det er planlagt terreng som tilplantes med 
skogvegetasjon, areal for opphold og rekreasjon samt sandstrand og baderampe. Gangstier skal også 
tilrettelegges for rundtur i området, og på sikt for en kobling mot Troldhaugen langs strandsonen. 
Reguleringsplanen for Skiparvika friområde ble vedtatt 30. oktober 2013 (figur 5). 
 
Volumanslaget for utfyllingen av steinmasser ved Skiparvika er maksimalt 500 000 m3, med en anslått 
utfyllingsperiode på 1-2 år. All massetransport skal i hovedsak skje over vann med lekter som kan være 
lastet ved Olderhaugen eller ved lokaliteten Stølsvika - Sørevågen 
 

 
Figur 5. Vedtatt plan for Skiparvika som illustrerer nytt friområde (grønt) og utslag til terrengfylling 
(skravert med stiplete linjer). 
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 Figur 6. Illustrasjonsplan Skiparvika friområde. 

 



Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 2701 

STEINSVIKA 

Topografien rundt Steinsvik gjør det utfordrende å etablere turveg, særlig på østsiden med store 
terrengformer og steinsprengfare. Det foreligger flere ideer om hvilke tiltak som kan bli gjennomført 
for å gjøre en turveg mulig, som peling eller utfylling i sjø (figur 7). 
 
Ved utfylling i sjø er planene å enten følge strandlinjen eller å gå over viken med utfylling/molo 
kombinert med bro. Alternativt at det etableres deler av turveg i tillegg til molo i ytre deler. For å etablere 
molo-krysningen vil det bli dannet en terskel med en maksimal dybde på 4-6 m. Det er 12 m på det 
dypeste i indre deler av Steinsvika og ca 23 m dypt i ytre deler ved alternativ 1c (figur 7).  Flere trasevalg 
over Steinsvika er diskutert, men sannsynlig blir det gjennomføring med å legge en fylling tvers over 
viken, der tidevann-vannføring og fiskevandring blir midlertidig håndtert i rør. Åpning i molo blir gravet 
ut når massetransporten er fullført. Volumanslaget er mellom 135 000 m3 til 165 000 avhengig av hvilket 
alternativ som blir valgt. 
 

 
Figur 7. Idéplan for turveitraséer over Steinsvikbukta. Trasé 1a fører langs strandlinjen, mens trasé 1b 
og 1c går over Steinsvika med utfylling/molo kombinert med bro. Bilder er hentet fra mulighetsstudie 
utarbeidet av Norconsult AS.  
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Figur 8. Idéplan for molo over Steinsvikbukta. Øverst alternativ 1c, nederst alternativ 1b. Bilder er 
hentet fra mulighetsstudie utarbeidet av Norconsult AS.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Denne konsekvensvurderingen baserer seg på foreliggende informasjon og fra tidligere 
feltundersøkelser i lokalitetene Langeholmen og Skiparvika (Eilertsen mfl. 2013a, b). Forhold tilknyttet 
kjemisk innhold i utfylte masser eller stedegne masser er ikke inkludert i denne konsekvensvurderingen 
og må tas hensyn til i den videre vurderingen av friluftsområdene. Det er sammenstilt resultater fra 
foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. 
Datagrunnlaget vurderes samlet 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 

VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING  
Denne rapporten er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens Vegvesen 
sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare. 
Foreliggende rapport er ment å ha fokus på de naturfaglige verdiene, med oppsummering av mulige 
virkninger for de forskjellige alternativene, og en grov rangering av konsekvensene. Dette skal gi 
grunnlag for valg av konsept i den videre planprosessen.  
 
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 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 
(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen, dersom de gir varig endring av 
delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. Virkningen blir vurdert langs 
en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 9). 
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Figur 9. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 

 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et 
definert tiltak vil medføre i forhold til nullalternativet. 
Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra 
meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv 
konsekvens (---).  
 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema 
der vurdering av verdier, virkninger og konsekvenser er 
gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere 
konsekvensvurderingene på denne måten er å få fram en 
mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene 
av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av 
konsekvensene, som samtidig kan fungere som en 
prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold til 
avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning.  
 
 
 

 
 
  

Figur 10. «Konsekvensviften». Konsekvens finnes ved 
sammenstilling av verdi og virkningens omfang 
(Vegdirektoratet 2014). 
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KRITERIER FOR VERDISETTING 
NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser 
(Vegdirektoratet 2014). Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorden), limniske 
(ferskvann) og marine (brakkvann og sjøvann) systemer, inkludert livsvilkår (vannmiljø, jordmiljø) 
knyttet til disse. Kartlegging av naturmangfold utføres i tre nivåer; landskapsnivå, lokalitetsnivå og 
enkeltforekomster. I denne vurderingen er det naturmangfoldet på lokalitets- og artsnivå som er kartlagt 
og vurdert.  
 
Beskrivelser av vegetasjon på land og i ferskvann følger inndelingen i Fremstad (1997).  For marint 
naturmangfold blir bekrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN 2.0) benyttet 
(www.artsdatabanken.no/naturinorge.no). Naturtyper blir kartlagt etter DN håndbok 13 på land, DN 
håndbok 15 i ferskvann og DN håndbok 19 marint. Registrerte naturtyper er videre vurdert i forhold til 
oversikten over rødlistete naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Beskrivelsen av artsforekomster 
følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste for arter, her Henriksen & Hilmo (2015) og Norsk 
svarteliste for arter (Gederaas m. fl. 2012). Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 
2. Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Naturmangfold 

Verneområder 
Naturmangfoldloven, 
Kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml § 36) uten store 
naturfaglige verdier 

Verneområder (nml §§ 
35, 37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 
ferskvann 
DN-håndbok 13 & 15 
Lindgaard & Henriksen 
2011 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper i 
verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A 

Funksjonsområder for 
fisk og andre 
ferskvannsarter 
DN-håndbok 15 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk. 
Ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, 
sjørøye, harr mfl. 
Forekomst av ål. Vassdrag 
med gytebestands-
mål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter < 500 
kg. Mindre viktige 
områder for elve-musling 
eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR. 
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU og 
nær truet NT  

Viktig funksjonsområde 
for verdifulle bestander 
av ferskvannsfisk, f.eks. 
laks, sjøørret, sjørøye, ål, 
harr mfl. Nasjonale 
laksevassdrag. Vassdrag 
med gytebestands-
mål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter 
>500 kg. Viktig område 
for elvemusling eller 
rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet 
EN og kritisk truet CR 

Naturtyper i sjø 
DN-håndbok 19 
Lindgaard & Henriksen 
2011 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 
B og A 

Artsforekomster 
Henriksen & Hilmo 2015 

Forekomster av arter som 
ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 
arter NT og arter med 
manglende datagrunnlag DD 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste. Fredete arter 
som ikke er rødlistet. 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs. 
kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

http://www.artsdatabanken.no/naturinorge.no)
http://www.artsdatabanken.no/
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FYSISKE ENDRINGER I SJØ – PÅVIRKNING PÅ NATURTYPER 

Aktuelle tiltak vil føre til fysiske endringer i sjø. I klassifiseringsveilederen for miljøtilstand i vann 
02:2013 rev 2015 foreligger det en metodikk for å vurdere graden av negativ påvirkning for verdifulle 
naturtyper (DN håndbok 19). Det blir tatt utgangspunkt i arealet (%) som blir påvirket, hvilken naturtype 
som blir påvirket og naturtypen sin verdi (A-, B- eller C-verdi). Det blir benyttet en vekting av mengde 
påvirket areal i forhold til verdien av naturtypen. Prosentvis påvirket areal av naturtype med A-verdi 
multipliseres med 3, for B-verdi multipliseres det med 2 og for C-verdi er det ingen vekting. Etter 
vekting er utført finne en gjennom klassegrenser i tabell 3 fram til tilstandsklassen og den økologiske 
påvirkningen av tiltaket. 

Tabell 3. Oversikt over økologisk klassegrense for hydromorfologisk påvirkning for naturtyper i 
vannforekomsten (veileder 02:2013 rev 2015). 
Tilstandsklasse % areal påvirket etter vekting Kommentar 
Svært god < 5 % Praktisk talt upåvirket 
God 5–15 % Påvirket i beskjeden grad 
Moderat 15–30 % Redusert utstrekning av viktige naturtyper 
Dårlig 30–50 % Betydelig redusert utstrekning 
Svært dårlig > 50 % Areal av viktige naturtyper halvert 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av planlagte 
tiltak og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket 
vil kunne ha en effekt. I dette tilfellet er tiltaksområdene de arealene som blir direkte påvirket i 
forbindelse med arealbeslag på land og utfylling i sjø.  
 
For naturmangfold på land, vil stedbundne arter (flora) ha et influensområde som i stor grad tilsvarer 
tiltaksområdet, men det kan være hensiktsmessig å definere influensområdet som 20 meter rundt 
inngrepene. For fugl og pattedyr defineres denne sonen noe større, siden disse artene er mer 
arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for enkelte arter, 
spesielt rovfugl, er influensområdet mye større.  
 
For akvatisk miljø kan det også være hensiktsmessig å definere influensområdet som 100 m rundt 
inngrep, men først og fremst er det de hydrologiske forholdene i tiltaksområdene som vil avgjøre hvor 
langt unna tiltak vil ha effekt. 
 
Tiltakets influensområde for marint naturmangfold og naturressurser kan være svært ulike, avhengig av 
hvilke påvirkninger og hvilke organismegrupper som vurderes. Direkte skadelige effekter som ved 
utfylling i sjø er begrenset til kort avstand fra eller tilsvarende tiltaksområdet. Midlertidige effekter på 
bunnfauna og -flora ved nedslamming er normalt avgrenset til omtrent 250-500 meter, men vil kunne 
variere betydelig avhengig av lokale strøm og utskiftningsforhold. Nordåsvatnet er en avgrenset poll 
med svært grunn terskel (3 m) i innløpet til Nordåsvatnet og vil ha begrenset strøm og 
utskiftningsforhold og det er vurdert at influensområdet kan strekke seg 500 m -1 km fra tiltaksområdet. 
Dette er imidlertid noe avhengig av hvor mye finsediment det er tilknyttet steinmassene som skal 
benyttes til utfyllingen, samt for det stedegne sedimentet som det fylles på.  
 
Langeholmen ro- og padleanlegg, samt Skiparvika friområder er regulert og her er tiltaksområdene 
avgrenset i kart (figur 2 & 6). For de tre andre friluftsområdene foreligger det mulighetsstudier som 
skisserer potensielle tiltaksområder og disse er benyttet til avgrensing av områdene Paradisbukta-
Hopsbukta, Stølevik – Sørevågen og Steinsvik (figur 3-5). 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Nordåsvatnet er en avsnørt fjordarm på om lag 5 km2, som er tilknyttet Grimstadfjorden i 
Bergensfjordsystemet etter Fjordkatalogen. Nordåsvatnet har et smalt og tersklet utløp ut mot 
Grimstadfjorden ved Straume (figur 11). Nordåsvatnet blir karakterisert som en poll, siden terskelen er 
omtrent 3 m dyp, mens det dypeste i Nordåsvatnet er 84 m. Den grunne terskelen fører til at det er en 
veldig begrenset vannutskifting mellom Grimstadsfjorden og Nordåsvatnet, som har naturlig lavt 
oksygeninnhold i dypvannet. Undersøkelser har vist at det er en oksygenfattig og H2S-rik vannsøyle fra 
bunnen og opp til 10-15 m dyp i indre deler av Nordåsvatnet (Kvalø mfl. 2013). Det kan gå lang tid 
mellom fullstendig utskifting av bunnvannet i Nordåsvatnet. Strømforholdene i Nordåsvatnet er 
hovedsakelig styrt av tidevannet som kommer inn og går ut gjennom terskelen ved Straume. Det er 
derfor ikke særlig strømfart og sirkulasjon i vannsøylen under ca. 10 m, og i overflaten er vannfarten 
størst nær utløpet ved Straume bro. 
 

 
Figur 11. Oversikt over Nordåsvatnet.  

I tillegg har fjorden tilrenning fra 3 vassdrag og flere mindre bekker, der Nesttunvassdraget er det største. 
Nedbørsfeltet utgjør et areal på 110 km2. Dette fører til at Nordåsvatnet generelt har et lavt saltinnhold 
i overflaten i nedbørsrike perioder, og at det blir tilført betydelige mengder med organisk materiale fra 
nedbørsfeltet. 
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NATURGRUNNLAGET 

For det meste dominerer fattige bergarter tiltaksområdene. Ved Langholmen, Skiparvika og Steinsvik 
finnes det forskjellige typer gneis. Dette er en hard og sur bergart som forvitrer langsomt og bare gir 
grunnlag for fattig vegetasjon. Det samme gjelder for Stølsvika – Sørevågen, hvor den fattige bergarten 
kvartsitt dominerer. Ved Langeholmen omfatter bergarten den såkalte Løstakk-granitten, som 
inneholder til dels høye konsentrasjoner av naturlig uran, som danner radongass. 
 
Ved Paradisbukta – Hopsbukta finnes både den fattige bergarten anortositt i nord og den rike bergarten 
fylitt. Fylitt er næringsrik og forvitrer raskt, som kan gi grunnlag for frodigere vegetasjon. 
 
Klimaet ved Nordåsvatnet er preget av relativt høy årsnedbør, milde vintrer og kjølige somrer. 
Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 1818 mm (1961-1990, Flesland, eKlima). 
Sommertemperaturen ligger i snitt på 13,3°C i juli (1961-1990, Flesland, eKlima). Februar er den 
kaldeste måneden med en middeltemperatur på 0,7°C (1961-1990, Flesland, eKlima). 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 6,7 °C (1961-1990, Flesland, eKlima). 
 
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.  
 
Nordåsvatnet ligger i den boreonemorale vegetasjonssonen (Moen 1998), som danner en overgang 
mellom den nemorale sonen og de typiske barskogsområdene. Edelløvskoger dominerer i solvendte lier 
med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer i resten av skoglandskapet. 
 
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), en seksjon som blir karakterisert av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998). 
 
Kystsonen til de fem tiltaksområdene for det meste preget av skog med høy bonitet. Ved Langeholmen 
finnes det også en del overflatedyrka jord på andre siden av Straumeveien.  
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR NATURMANGFOLD 

Naturtypekartlegging etter DN-handbok 13 er utført for Bergen kommune av Moe (2002) og 
registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelig i Miljødirekotratet sin Naturbase 
(www.naturbase.no). Det er også utført viltkartlegging etter DN-handbok 11 i Bergen kommune av 
Steinsvåg og Overvoll (2005). I tillegg foreligger det en del registrerte arter i Artsdatabankens Artskart 
fra influensområdene (http://artskart.artsdatabanken.no). Naturmangfoldet for lokalitetene har tidligere 
blitt undersøkt av Rådgivende Biologer AS i forbindelse med naturtypekartlegging i 2013, samt en 
konsekvensutredning av Langeholmen og Skiparvika (Eilertsen mfl. 2013a, b). I de senere årene er det 
utført enkelte supplerende undersøkelser av biologisk mangfold i kommunen, blant annet av 
ålegrasenger og sjøørretbekker i Nordåsvatnet (Pulg mfl. 2011, Lundberg 2015).  
 
Det er gjort en rekke undersøkelser av blant annet vannkvalitet, oksygentilstand og marin 
bløtbunnsfauna på faste punkt i Nordåsvatnet i forbindelse med Byfjordundersøkelsen, som er utført 
med jevne mellomrom siden 1973. Det er imidlertid ingen av disse faste granskingspunktene som ligger 
i de aktuelle tiltaksområdene. I 2013 ble det gjort analyser av bløtbunnsfauna ved Langeholmen og 
Skiparvika (Eilertsen mfl. 2013 a). Analyser av miljøgifter i sediment ved Langeholmen ble utført i 2010   
(Søvik 2012). 
 
NORDÅSVATNET 

Samtlige friluftsområder ligger i Nordåsvatnet som i seg selv er et viktig gyteområde for torsk og 
funksjonsområde for sjøørret, og ål som er rødlistet som sårbar (VU).  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Nordåsvatnet er et spesielt sjøområde, da det er en stor, dyp poll med svært grunn terskel og har betydelig 
tilrenning fra flere vassdrag. Flere fiskearter har tilhold i Nordåsvatnet, som gyteområde eller 
beiteområde eller begge deler og det regnes for å være et viktig funksjonsområde for blant annet arter 
som torsk, sjøørret og ål. Det passerer også noe laks på vandring gjennom Nordåsvatnet. Nordåsvatnet 
og Sælenvannet er gode beiteområder for sjøørret og ål, og de er observert i de fleste av vassdragene 
med utløp i Nordåsvatnet, i noen av vassdragene er det også sporadisk forekomst av laks. Størsteparten 
av sjøørret vil bli værende i sjøområder nær sin opprinnelses elv (Thorstad mfl. 2016, Eldøy mfl. 2015). 
Sjøørret er generalister som for det meste oppholder seg på grunnere enn 3 m dyp (Rikardsen 2007) og 
nært land (Eldøy mfl. 2015). I Apeltunelva og Steinsvikbekken er det forekomst av laks, sjøørret og ål 
(Pulg mfl 2011). Steinsvikbekken er en gytebekk for sjøørret og er blant de største sjøørretbekkene i 
Bergen. Apeltunelva, som ligger nær Skiparvika er blant de mest produktive sjøørret bekkene i regionen. 
Nordåsvatnet og Sælenvatnet er i tillegg fredningssone for fiske av laks og ørret. Nordåsvatnet regnes i 
seg selv som et viktig funksjonsområde for fisk, spesielt sjøørret, men også ål som bruker området til 
beiting. Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi.  
 
NATURTYPER I SJØ 

Hele Nordåsvatnet er avmerket som et nasjonalt viktig (A-verdi) gyteområde for torsk, totalt ca 6378 
daa (figur 12). Gyteområde for fisk er en prioritert naturtype i henhold til DN handbok 19 og viktige 
områder er blant annet gyteområder som er knyttet til definerte basseng i kystsonen. Kysttorsken finnes 
fra innerst i fjordene og ut til eggakanten. Den er i hovedsak en bunnfisk, men kan også oppholde seg i 
de åpne vannmassene i perioder under beiting og gyting. Merkeforsøk har vist at torsk i fjorder kan være 
veldig stedbunden, og foretar i liten grad lengre vandringer. Modellering av strøm i Nordåsvatnet har 
vist at egg i stor grad blir holdt tilbake i området, og dette er med på å skape en særegen 
populasjonsstruktur og gunstige forhold for et gyteområde (Espeland mfl. 2013). Spesielt viktig er 

http://www.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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gyteområde som er knyttet til gode oppvekstområde som ålegraseng eller tareskogsforekomster. I 2013, 
2014 og 2015 ble Nordåsvatnet undersøkt for ålegrasenger. I forbindelse med denne undersøkelsen i 
2015 ble flere ålegrasenger registrert og kartfestet i Nordåsvatnet (Lundgren 2015). Ålegrasenger er med 
på å øke verdien av gyteområdet for torsk i Nordåsvatnet. Naturtyper i sjø har stor verdi. 
 

 
Figur 12. Gyteområde for torsk  og funksjonsområde for sjøørret og ål i Nordåsvatnet med henholdsvis 
stor og middels verdi. Aktuelle utfyllingsområder er markert. 

ARTSFOREKOMSTER 

Ål (VU; sårbar) forekommer i hele Nordåsvatnet og er registrert i de fleste innløpsvassdragene i 
Artskart. Det er registreringer av næringssøkende rødlistede fuglearter, som for eksempel lomvi (Uria 
alge), med status kritisk truet (CR), i Nordåsvatnet. Lomvi hekker i fuglefjell langs kysten, og har klart 
størst utbredelse i nordlige deler av landet. Det er ikke kjent at arten hekker i Hordaland (Mikkelsen & 
Søyland 2017). Forekomsten av denne og tilsvarende arter er derfor ikke vektlagt i verdivurderingen, 
hvor det blir fokusert på arters hekkeområder og eventuelt viktige leveområder. Etter korrespondanse 
med fylkesmannen i Hordaland, fikk vi 22. mars 2017 informasjon om at det ikke finnes arter unntatt 
offentlighet i eller nær noen av de fem omtalte områdene. Artsforekomster har stor verdi. 
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OPPSUMMERING NORDÅSVATNET 

Nordåsvatnet har stor verdi som gyteområde for torsk og middels verdi som funksjonsområder for 
sjøørret og ål. Nordåsvatnet har stor verdi på grunn av forekomst av rødlistet ål. For fagtema naturtyper 
i sjø og artsforekomster har dermed alle de aktuelle tiltaksområdene stor verdi, mens det for 
funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter er middels verdi.  
 
LANGEHOLMEN 

VERNEOMRÅDER 

Det aktuelle tiltaksområdet for Langholmen ro- og padleanlegg grenser til Fjøsanger 
landskapsvernområde og naturminner (figur 13). Verneområder har stor verdi.  
 

 
Figur 13. Kart over registrerte stedbundne rødlistearter og naturvernområder rundt Langeholmen. 
Planområdet er markert. 
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NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Mellom Straumevegen og Nordåsvatnet er det en del edelløvtrær, men spisslønn og platanlønn 
dominerer, og hele området er sterkt påvirket av steinfyllinger og fremmede plantearter. Området er 
derfor ikke klassifisert som en rik edellauvskog (F01), selv om det finnes både ask, alm, hassel og lind 
her. Det er få strandberg i strandsonen, og de som finnes er svært artsfattige. Grusstranda Langestranda 
har også en svært artsfattig flora. Naturtyper på land og i ferskvann har liten verdi.  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Nordåsvatnet er oppvekst- og beiteområde for sjøørret og ål og har middels verdi. 
 
NATURTYPER I SJØ 

Nordåsvatnet er et nasjonalt viktig gyteområde for torsk med A-verdi. Ingen andre naturtyper i sjø er 
registrert i tiltaks- og influensområdet ved Langeholmen. I 2013 ble det funnet enkeltforekomster av 
ålegras i indre deler av Fjøsangerbukta, men for lite til å bli kartlagt som naturtype (Eilertsen mfl. 
2013b). Disse ble ikke gjenfunnet i 2015 og heller ikke driftmaterial av planten ble oppdaget i 
strandsonen (Lundgren 2015). Området er noe eksponert og er lite egnet til større ålegrasenger. 
Naturtyper i sjø har stor verdi. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Ål (VU; sårbar) forekommer i hele Nordåsvatnet. Det er flere observasjoner av rødlistede fuglearter i 
Fjøsangerbukta, men det er få områder med hekkeaktivitet eller antatt hekkeaktivitet for rødlistearter 
(figur 13). Stær (Sturnus vulgaris, NT; nær truet) hekker i landskapsvernområdet. Det er observert 
makrellterne (Sterna hirundo, EN; sterkt truet) med mulig hekkeaktivitet i området, men denne 
registreringen er usikker i forhold til posisjon. Trolig er området ved Fjøsangerbukta og Langeholmen 
mindre egnet for hekkende terner, ettersom arten ikke tolererer mye forstyrrelser i hekkeområdet. De 
rødlistede tresortene alm (Ulmus glabra) og barlind (Taxus baccata, VU; sårbar) er registrert tett opp til 
planområdet, i 2013 ble det også registrert forekomster av ask (Fraxinus excelsior, VU) langs 
Straumevegen. Artsforekomster har stor verdi. 
 
 
PARADISBUKTA - HOPSBUKTA 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

En rik edelløvskog med C-verdi ligger sør for Dødehavet (figur 14). Denne lokaliteten er dominert av 
bøk, er svært liten og inneholder ingen spesielt sjeldne eller spesielle arter. Naturtyper på land og i 
ferskvann har middels verdi.  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE ARTER I FERSKVANN 

Nordåsvatnet er oppvekst- og beiteområde for sjøørret og ål og har middels verdi. 
 
NATURTYPER I SJØ 

Ved Hopsbukta, sørvest for planområdet, er det registrert en nasjonalt viktig forekomst av ålegraseng 
(A-verdi), som utgjør det hele indre bassenget av bukta (figur 14). Her er det en stor og tett bestand med 
lang kontinuitet (lokalitet kjent siden 1944). Faktorer som gjør at ålegrasengen er så godt utviklet her er 
gunstige bunnforhold, beskyttet beliggenhet og vannutskifting på begge sider av lokaliteten. Dette er 
den nest største forekomsten av ålegraseng i kommunen (Lundgren 2015). Nordåsvatnet er et nasjonalt 
viktig gyteområde for torsk med A-verdi. Naturtyper i sjø har stor verdi.  
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ARTSFOREKOMSTER 

Ål (VU; sårbar) forekommer i hele Nordåsvatnet Det er registrert hekkende fiskemåke (Larus canus, 
NT) nord for Paradisbukta, og mulig hekkeaktivitet for makrellterne (EN) i området. Trolig er området 
mindre egnet som hekkeområde for makrellterne, men området rundt ålegrasengen i Hopsbukta utgjør 
trolig et godt næringsområde. Ask (VU) er observert ved Dødehavet. Artsforekomster har stor verdi.  
 

 
Figur 14. Registrerte naturtyper og stedbundne rødlistearter ved Paradisbukta – Hopsbukta. Omtrentlig 
område for mulige tiltak er markert. 
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STØLSVIKA – SØREVÅGEN 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Ingen naturtyper på land eller i ferskvann er registrert i tiltaks- og influensområdet til Stølsvika - 
Sørevågen. Naturtyper på land og i ferskvann har liten verdi.  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Nordåsvatnet er oppvekst- og beiteområde for sjøørret og ål og har middels verdi. 
 

 
Figur 15. Registrerte naturtyper ved Stølsvika – Sørevågen. Omtrentlig område for mulige tiltak er 
markert. 
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NATURTYPER I SJØ 

Det ble observert et lite areal med ålegraseng i Sørevågen i 2013 (Eilertsen mfl. 2013), men dette ble 
ikke gjenfunnet i senere undersøkelser (Lundgren 2015). Det finnes ikke inngrep i området som kan 
være årsaken for tilbakegangen. Reduksjonen av ålegrasengen i Sørevågen kan være et resultat av 
naturlig fluktuasjon. Det er mulighet for at ålegrasengen i dette området har kommet tilbake etter 
undersøkelsen i 2015.  
 
I Stølsvika er det registrert et lite felt med ålegraseng (figur 15). Ålegrasengen blir påvirket av 
nærliggende småbåthavn og sjøhus med båtoppheng, men er likevel intakt. (Lundgren 2015). På grunn 
av en liten størrelse og gjengroing av lokaliteten har den C-verdi. 
 
Litt sørvest for Stølsviken finnes det en velutviklet ålegraseng med stor tetthet, bra areal og lang 
kontinuitet ved Bønesholmen (figur 15). Omgivelsene gir gode betingelser for denne naturtypen, siden 
den ligger beskyttet og har gode bunnforhold. Lokaliteten har B-verdi. Nordåsvatnet er et nasjonalt 
viktig gyteområde for torsk med A-verdi. Naturtyper i sjø har stor verdi.  
 
ARTSFOREKOMSTER 

Ved Sørevågen har det tidligere blitt observert et overkjørt dødt individ av arten hare (Lepus timidus, 
NT) innerst i Sørevågen, men denne registreringen er gammel (1997). Hare er en art som stort sett 
forekommer i fjellområder, men den kan trekke til lavereliggende områder om vinteren. Området rundt 
det mulige tiltaket vurderes ikke som en del av harens leveområde, og registreringen inkluderes ikke i 
verdivurderingen. Ål (VU; sårbar) forekommer i hele Nordåsvatnet. Artsforekomster har stor verdi.  
 
SKIPARVIKA 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Ingen naturtyper på land er registrert i tiltaks- og influensområdet til Skiparvika. Naturtyper på land og 
i ferskvann har liten verdi.  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Apeltunelva tilhører Apeltunvassdraget og er en gytebekk for sjøørret som renner ut Nordåsvatnet knapt 
600 m sør for utfyllingsområdet. Apeltunvassdraget har anadrom strekning på 1,5 km. Ungfisktettheten 
i vassdraget er høy og er blant de mest produktive sjøørret bekkene i regionen, et er også funnet ål her. 
(Pulg. mfl 2011). Gytebekken har middels verdi og denne delen av Nordåsvatnet er oppvekst – og 
beiteområde for sjøørret og ål. I smoltutvandringsperioden og om høsten når sjøørreten går opp i elvene 
vil det være større konsentrasjoner av fisk i dette området enn i mange andre deler av Nordåsvatnet på 
samme tid. Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi. 
 
NATURTYPER I SJØ 

Nordåsvatnet er et nasjonalt viktig gyteområde for torsk med A-verdi. Ingen andre naturtyper i sjø er 
registrert i tiltaks- og influensområdet til Skiparvika. Naturtyper i sjø har stor verdi.  
 
ARTSFOREKOMSTER 

Ål (VU) forekommer i hele Nordåsvatnet Oter (VU) har blitt fanget opp av viltkamera ved Apeltunelvas 
sitt utløp i Nordåsvatnet i 2014 (Mikkelsen & Søyland 2017)  i influensområdet rett sør for Skiparvika 
(figur 16). Fiskemåke (NT) er registrert med hekkeaktivitet i samme område.  Ål er registrert i 
Apeltunelva. Artsforekomster har stor verdi.  
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Figur 16. Registrerte rødlistearter ved Skiparvika. Tiltaksområde er markert. 

STEINSVIKA 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Ingen naturtyper på land eller i ferskvann er registrert i tiltaks- og influensområdet ved Steinsvik. 
Naturtyper på land og i ferskvann har liten verdi. 
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Steinsvikbekken er en gytebekk for sjøørret, en av de større sjøørret bekkene i Bergen kommune. 
Steinsvikbekken renner ut i Nordåsvatnet knapt 150 m nord for utfyllingsområdet. Det er anadrom 
strekning på 1,5 km opp til Skeievatnet. I nedre deler av bekken er habitatforhold for sjøørret svært gode 
og det er funnet mye ungfisk i nedre del av elven, samt det er registrert ål (Pulg mfl 2011). Gytebekken 
har middels verdi og denne delen av Nordåsvatnet er oppvekst- og beiteområde for sjøørret og ål. I 
smoltutvandringsperioden og om høsten når sjøørreten går opp i elvene vil det være større 
konsentrasjoner av fisk i dette området enn i mange andre deler av Nordåsvatnet på samme tid. 
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har middels verdi. 
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NATURTYPER I SJØ 

Det ble funnet spredte forekomster av ålegraseng i Steinsvika med et areal på om lag 0,8 daa i 2013 
(Eilertsen mfl. 2013). To år senere var denne forekomsten redusert til bare en plante (figur 17) 
(Lundgren 2015). Det er uklart på hva som er årsaken til denne negative utviklingen, men det blir antatt 
at etableringen av Steinsvikveien, som er lagt i fylling ut i vika, er en av årsakene. Forekomsten er ikke 
tilstrekkelig for å bli registrert som en naturtypelokalitet av ålegraseng, men det er gode muligheter for 
at ålegrasengen reetablerer seg. Nordåsvatnet er et nasjonalt viktig gyteområde for torsk med A-verdi. 
Naturtyper i sjø har stor verdi.  
 
ARTSFOREKOMSTER 

Ål (VU) forekommer i hele Nordåsvatnet Hekkende tyrkerdue (Streptopelia decaocto, NT) er registrert 
innerst i Steinsvika.  Artsforekomster har stor verdi. 
 

 
Figur 17. Registrerte naturtyper og stedbundne rødlistearter ved Steinsvik. Omtrentlig område for 
mulige tiltak er markert. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

Det er knyttet stor verdi til Nordåsvatnet som er et gyteområde for torsk, har forekomst av ål, og er i 
tillegg et viktig funksjonsområde for sjøørret og ål med middels verdi og gjelder for alle de aktuelle 
tiltaksområdene (tabell 4). Ålegraseng i Paradis-Hopsbukta og ved Stølsvika-Sørevågen har stor verdi 
og det er flere registrerte rødlistearter ved de aktuelle tiltaksområdene. Gytebekk for sjøørret i Steinsvika 
og Apeltunelva har middels verdi.  
 
Gyteområdet for torsk og funksjonsområdet for sjøørret omfatter hele Nordåsvatnet og er vist i eget 
verdikart (figur 12). Under følger verdikart for hvert tiltaksområde (figur 18-22). 

Tabell 4. Oppsummering av verdier for registrerte naturtyper, og stedbundne rødlistearter. Rød = stor 
verdi, oransje = middels verdi, gul = liten verdi. 
Område Lokalitet Lok ID/rødliste Naturtype/Art Verdi 
Nordåsvatnet  295 Gytefelt torsk Stor 
   Funksjonsområde sjøørret Middels 
  VU Ål Stor 

Langeholmen 
Fjøsanger VV00000707 Landskapsvern Stor 
Fjøsanger VV00000657 Naturminne Stor 
 VU, NT ask, alm, barlind, stær Stor 

Paradisbukta - 
Hopsbukta 

Hopsbukta BN00111357 Ålegraseng Stor 
Dødehavet sør BN00113203 Rik edelløvskog Middels 
 VU ask, fiskemåke Stor 

Stølsvika - 
Sørevågen 

Stølsvika BN00111360 Ålegraseng Middels 
Bønesholmen BN00111351 Ålegraseng Stor 

Skiparvika  NT Oter, fiskemåke Stor 
Apeltunelva  Gytebekk for sjøørret Middels  

Steinsvik  NT Tyrkerdue Stor 
Steinsvikbekken  Gytebekk for sjøørret  Middels 
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Figur 18. Verdikart Langeholmen ro og padleanlegg. 
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Figur 19. Verdikart Paradisbukta-Hopsbukta. 
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Figur 20. Verdikart Stølsvika - Sørevågen. 
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Figur 21. Verdikart Skiparvika. 
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Figur 22. Verdikart Steinsvika. 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 

I dette kapittelet er det innledningsvis foretatt en vurdering av hvordan utviklingen vil bli i områdene 
uten det aktuelle tiltaket, det såkalte 0-alternativet. Deretter er virkninger i driftsfasen omtalt og 
konsekvensen av dette vurdert for de ulike deltemaene. Vurderingene er overordnet da det ikke 
foreligger detaljerte planer for alle tiltakene. I konsekvensvurderingen er det først og fremst langvarige 
virkninger i driftsfasen som styrer vurdering av konsekvensene. Virkninger i anleggsfasen vurderes 
separat i eget kapittel.  
 
VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for 
influensområdet uten det aktuelle tiltaket. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede 
er påvirket av tekniske inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på 
tidspunkt for utarbeidelse av konsekvensvurderingen. 
 
Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange 
sammenhenger. Kunnskapen om negative virkninger på naturmangfold forårsaket av klimaendringer er 
noe begrenset og usikker. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og 
biologisk mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel 
årsnedbør og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. 
Disse viser høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Mulige klimaendringer vil kunne 
gi høyere temperaturer og mer nedbør i influensområdene, men i Bergen er det ikke forventet at mildere 
vintrer skal føre til noen vesentlig endring i flora eller fauna. 
 
En fortsatt økning i sommertemperatur i vannet langs kysten, vil sannsynligvis kunne medføre store 
endringer i utbredelse av flere marine arter. Trenden fra de siste tiårene, der f.eks. bestanden av 
sukkertare langs Vestlandskysten stedvis har hatt en variabel rekruttering og periodevis dramatisk 
nedgang, samt en økning av sørlige rødalgearter, vil sannsynligvis fortsette. I et lengre perspektiv vil 
klimaendringer ved økt temperatur kunne ha liten negativ virkning for marint biologisk mangfold. Det 
er ikke ventet noen særlig endring for fiskeri og havbruk utover det som gjelder generelt for marint 
naturmangfold, men det kan ikke utelukkes at økende temperaturer kan ha en negativ virkning for flere 
fiskeslag sin gytesuksess på våre breddegrader. 0-alternativet vurderes samlet å ha ingen til liten negativ 
konsekvens (0/-) for naturmangfold. Det er ikke kjent at det foreligger andre planer i noen av områdene. 
 
VIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

De aktuelle tiltakene vil i hovedsak være utfylling i sjø, men også noe på land. Ofte ser en at de største 
virkningene for marint miljø vil være i anleggsfasen, der virkningenes influensområde kan være relativt 
stort.  
 
For driftsfasen er disse virkningene sentrale: 

• Arealbeslag – tap av leveområde 
• Arealbeslag – etablering av nye habitat og korridorer 
• Endret strøm- og utskiftingsforhold 

 
Utfyllinger i sjø medfører direkte arealbeslag, som gir direkte tap og fullstendig endring av leveområde 
for flora og fauna. Områder med sediment bunn vil bli fullstendig endret, mens det i områder med 
hardbunn vil kunne rekoloniseres flora og fauna etter 2-8 år, avhengig av naturlige forhold. Samtidig 
kan arealbeslag medføre etablering av nye habitat, der etablering av eventuelle holmer og øyer vil kunne 
øke mulig hekkeområde for diverse fugler, samt øke strandlinjen, derav beiteområde for fisk som 
sjøørret og ål.  
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Planlagte utfyllinger følger delvis landkonturene, men former også større halvøyer som stikker ut fra 
land. Det er mulig at en kan få små lokale endringer i strømbildet i tiltaksområdet, med grunnet svært 
svake strømforhold i Nordåsvatnet generelt og spesielt i indre deler vurderes det å ha ingen virkning for 
noen av tiltakene.   
 
LANGEHOLMEN 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert viktige naturtyper på land og i ferskvann i influensområdet og tiltaket vil ikke ha 
virkning for dette fagtemaet. 
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Laks vil trolig ikke bli påvirket negativt av tiltaket, da laks ikke benytter området til næringssøk. For ål 
og for sjøørret er det ventet liten negativ virkning og liten negativ konsekvens (-) i en lengre periode 
etter etablering av friluftsområdet da disse artene bruker Nordåsvatnet som beiteområde. Negative 
virkninger er arealbeslag, samt lekkasjer av sprengstoffrester (nitrogenforbindelser) fra fylling.  
 
Sjøørret benytter Nordåsvatnet som beiteområde og arealbeslag i områder dypere enn 5 m dyp vil ikke 
være negativt for sjøørret, da sjøørret i hovedsak beiter grunnere enn på 5 m dyp. Utfyllingsområder 
som beslaglegger grunne områder under 5 m dyp medfører at beiteområder blir redusert i både 
utstrekning og kvalitet. Tiltaksområdene langs vestsiden av Fjøsangerbukten er bratte og det er dermed 
lite grunnområder her, men det er likevel en lang strandlinje som vil gå tapt og erstattes med fylling. 
Nye fyllinger vil på sikt kunne bli nye beiteområder for sjøørret og ål, men det vil ta lang tid før 
steinfyllinger vil oppnå samme kvalitet som ved eksisterende beiteområder. Arealbeslag vil ha liten 
negativ virkning.  
 
Det er usikkert i hvor stor grad det vil være lekkasjer fra utfylling av sprengstoffrester, men en eventuell 
negativ virkning vil imidlertid kun være lokal på grunn av fortynningseffekten i vannsøylen. Det tas 
hensyn til usikkerhet og lekkasjer fra sprengstein vurderes som liten negativ. 
 
Virkningen blir mindre negativ etterhvert som utfyllingsområder oppnår samme kvalitet som før tiltaket. 
 
NATURTYPER I SJØ 

Planområdet for Langeholmen ro- og padleanlegg utgjør ca 432 daa, men selve utfyllingsområdet vil 
utgjøre en relativt liten del av det totale planområdet, der nytt landareal vil utgjøre 25 daa. Nordåsvatnet 
gyteområde har A-verdi og et samlet areal på ca 6380 daa. Det estimert utfyllingsområdet vil med 
vekting jf. metodekapittelet, påvirke ca 4-5 % av gyteområdet. 4-5 % påvirket areal tilsvarer praktisk 
talt en upåvirket naturtype. Arealbeslag i sjø har ingen til liten negativ virkning og liten negativ 
konsekvens (-) for gyteområde for torsk.  
 
Egg, larver og juvenile torsk vil være sårbare for kjemiske endringer og forurensing i vannsøylen. Det 
er usikkert i hvor stor grad det vil være lekkasjer fra utfylling av sprengstoffrester, men en eventuell 
negativ virkning vil være lokal på grunn av fortynningseffekten i vannsøylen. Det tas hensyn til 
usikkerhet og lekkasjer fra sprengstein vurderes som liten negativ for gyteområde for torsk. Virkningen 
blir mindre negativ etterhvert som lekkasjer fra utfylling reduseres og til slutt opphører. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Utfylling i sjø medfører en reduksjon i areal og kvalitet av beiteområder til ål og kan ha liten negativ 
virkning og liten negativ konsekvens (-) i en lengre periode etter utfylling. Det er ikke negative 
virkninger for rødlisteartene ask, alm, barlind og stær.  
 



Rådgivende Biologer AS 39 Rapport 2701 

PARADISBUKTA – HOPSBUKTA 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Rik edelløvskog er registrert i influensområdet ved Dødehavet, men det er ikke vurdert at tiltaket vil ha 
negativ virkning på naturtypen.  
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER  

Vurdering av virkning tilsvarer som for Langholmen, med liten negativ virkning og liten negativ 
konsekvens (-). Som for Langholmen er store deler av planlagte utfyllingsområder bratt og dypere enn 
5 m dyp. Mulighetsstudiene legger opp til en økning av strandlinje i forhold til hvordan området er i 
dag. 
 
NATURTYPER I SJØ 

Mulighetsstudiet skisserer utfyllinger langs land og etablering av mindre holmer. Tiltakets 
påvirkningsområde i forhold til gyteområdet er usikkert, men utfra foreløpige forslag vil utfyllingene 
utgjøre mellom 48-52 daa nytt landareal. Prosent påvirket del av Nordåsvatnet gyteområde vil derfor 
trolig være < 5 % med vekting og dermed ha ingen til liten negativ virkning og liten negativ konsekvens 
(-). Lekkasjer av sprengstoffrester vil være lokal og vurderes som liten negativ for gyteområde for torsk.  
 
Ålegrasengen ved Hopsbukta ligger vel 100 m sørvest for skisserte tiltak, og vil ikke bli negativt påvirket 
av ferdig etablert friluftsområde. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Utfylling i sjø medfører en reduksjon i areal og kvalitet av beiteområder til ål og kan ha liten negativ 
virkning og liten negativ konsekvens (-) i en lengre periode etter utfylling. Det er ikke negative 
virkninger for rødlisteartene ask, makrellterne og fiskemåke. 
 
Idéskissene foreslår etablering av holmer uten direkte tilknytning til resten av friluftsområdet. Slike 
holmer kan bli utnyttet som hekkeplasser for rødlistede fuglearter som makrellterne (EN) eller 
fiskemåke (NT) og vil kunne ha en liten positiv virkning. Disse artene hekker på holmer og skjær langs 
kysten og i sjønære ferskvann.  
 
STØLSVIKA – SØREVÅGEN 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert viktige naturtyper på land og i ferskvann i influensområdet og tiltaket vil ikke ha 
virkning for dette fagtemaet. 
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER  

Vurdering av virkning tilsvarer som for Langholmen, med liten negativ virkning og liten negativ 
konsekvens (-). I influensområdet i selve Stølsvika og mot sørvest, nord for Bønesholmen, er det 
forekomst av ålegraseng og grunne områder, som er gode beiteområder for sjøørret. Tiltaket vil i 
hovedsak omfatte de mer bratte områdene mellom Stølsvika og Sørevågen og dermed ikke ha negativ 
virkning på de nevnte grunne områdene.  
 
NATURTYPER I SJØ 

Mulighetsstudiet skisserer mindre utfyllinger langs land mellom Stølsvika og Sørevågen og etablering 
av to øyer mellom Bønesholmen og Austreneset. Utfyllingene vil redusere gyteområdet i Nordåsvatnet, 
men foreløpige planer tilsier at utfyllingsområdet vil være lite og prosent av gyteområdet som blir 
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påvirket vil være < 5 % med vekting og dermed ha ingen til liten negativ virkning. Lekkasjer av 
sprengstoffrester vil være lokal og vurderes som liten negativ for gyteområde for torsk.   Ålegrasengene 
i influensområdet, ved Stølsvika og Bønesholmen blir ikke negativt påvirket av tiltaket. For Stølsvika 
er dette forutsatt at veiutvidelsen på denne strekningen legges på en murkonstruksjon. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Utfylling i sjø medfører en reduksjon i areal og kvalitet av beiteområder til ål og kan ha liten negativ 
virkning og liten negativ konsekvens (-) i en lengre periode etter utfylling. Planer for området inkluderer 
etablering av nye øyer som kan bli utnyttet som hekkeplasser, men det er ikke skissert øyer uten gangvei, 
noe som vil begrense egnetheten som hekkeplass.  
 
SKIPARVIKA 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert viktige naturtyper på land og i ferskvann i influensområdet og tiltaket vil ikke ha 
virkning for dette fagtemaet. 
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Vurdering av virkning tilsvarer som for Langholmen, med liten negativ virkning og liten negativ 
konsekvens (-). Utfyllingsområdet som er planlagt er bratt og for det meste dypere enn 5 m dyp.  
Apeltunelva er i god avstand til tiltaksområdet med rett under 600 m. Illustrasjonsplan for området 
legger opp til en økning i strandlinje i forhold til hvordan området er i dag. 
 
NATURTYPER I SJØ 

Utfylling ved Skiparvika vil redusere gyteområdet i Nordåsvatnet, men planer tilsier at 
utfyllingsområdet vil være lite og prosent av gyteområdet som blir påvirket vil være < 5 % med vekting 
og dermed ha ingen til liten negativ virkning og liten negativ konsekvens (-). Lekkasjer av 
sprengstoffrester vil være lokal og vurderes som liten negativ for gyteområde for torsk.   
 
ARTSFOREKOMSTER 

Utfylling i sjø medfører en reduksjon i areal og kvalitet av beiteområder til ål og kan ha liten negativ 
virkning og liten negativ konsekvens (-) i en lengre periode etter utfylling. Det er ikke negative 
virkninger for rødlisteartene oter eller fiskemåke. 
 
STEINSVIK 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er ikke registrert viktige naturtyper på land og i ferskvann i influensområdet og tiltaket vil ikke ha 
virkning for dette fagtemaet. 
 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Steinsvikbekken ligger knapt 150 m fra tiltaksområdet og vurdering av virkning tilsvarer som for 
Langholmen, med liten negativ virkning og liten negativ konsekvens (-). Mulighetsstudier for området 
legger opp til en økning i strandlinje (alt 1b, c) i forhold til hvordan området er i dag. Alternativ 1b og 
1c vil føre til at Steinsvika blir tersklet i forbindelse med etableringen av friluftsområde med molo og 
bro. Det skal etableres en terskel på mellom 4-6 m dyp og Steinsviken blir betydelig innsnevret i forhold 
til i dag. Det er 12 m dyp innenfor alternativ 1b i indre deler av Steinsvik og rundt 23 m dyp innenfor 
alternativ 1c, som er i ytre deler av Steinsvik. Det er ikke vurdert at dette vil føre til negative virkninger 
for sjøørret som bruker Steinsvikbekken som gytebekk og området som beiteområde.  
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NATURTYPER I SJØ 

Utfylling i Steinsvika vil redusere gyteområdet i Nordåsvatnet, men planer tilsier at utfyllingsområdet 
vil være lite og prosent av gyteområdet som blir påvirket vil være < 5 % med vekting og dermed ha 
ingen til liten negativ virkning og liten negativ konsekvens (-). Lekkasjer av sprengstoffrester vil være 
lokal og vurderes som liten negativ for gyteområde for torsk.   
 
Alternativ 1b vil dekke til en liten del av området hvor det tidligere er registrert ålegraseng i Steinsvik. 
Denne ble imidlertid ikke registrert i 2015 og det er usikkert om det er ålegraseng der i dag. I og med at 
det er registrert tidligere og forholdene tilsier at ålegraseng kan utvikle seg her vil tiltaket ha liten negativ 
virkning. De øvrige alternative idéer vil ikke påvirke ålegraseng negativt. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Utfylling i sjø medfører en reduksjon i areal og kvalitet av beiteområder til ål og kan ha liten negativ 
virkning og liten negativ konsekvens (-) i en lengre periode etter utfylling. Det er ikke negative 
virkninger for rødlistearten tyrkerdue. 
 
OPPSUMMERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 

Virkningene ved etablering av de fem friluftsområdene er omtrent tilsvarende for hvert område. 
Utfylling i sjø vil generelt føre til store arealbeslag, men det er ingen viktige naturtypelokaliteter som 
rammes direkte av tiltakene for de ulike områdene. Gyteområdet for torsk og funksjonsområder for 
sjøørret og ål som omfatter hele Nordåsvatnet blir redusert og noe forringet frem i tid og virkningen 
vurderes som liten negativ med liten negativ konsekvens (-) (tabell 5). Lekkasjer av sprengstoffrester fra 
fyllmasser vil kunne ha lokal liten negativ virkning med liten negativ konsekvens (-) på gyteområde for 
torsk, funksjonsområder for sjøørret og ål. De negative virkningene reduseres etter hvert som flora og 
fauna reetableres og oppnår samme kvalitet som eksisterende beiteområder og tilholdssteder, samt når 
det ikke lenger utsondres sprengstoffrester fra fyllmasser. Størst negativ virkning er knytt til 
anleggsfasen. 
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Tabell 5. Oppsummering av virkninger og konsekvenser av planlagt etablering av fem nye 
friluftsområder i Nordåsvatnet i Bergen kommune. 

Lokalitet Type virkning 
Virkning 

Konsekvens Stor           Middels    Liten       Ingen      Liten     Middels      Stor  
Negativ positiv 

LANGHOLMEN 

Nordåsvatnet  
Gytefelt 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Nordåsvatnet 
Funksjonsområde 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Artsforekomster Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

PARISBUKTA - HOPSBUKTA 

Nordåsvatnet  
Gytefelt 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Nordåsvatnet 
Funksjonsområde 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Hopsbukta  
Ålegraseng Ingen ---------------------------------------------------------- 

    Ubetydelig (0) 

Dødehavet sør  
Rik edellauvskog Ingen ---------------------------------------------------------- 

                                            Ubetydelig (0) 

Artsforekomster Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

STØLSVIKA - SØREVÅGEN 

Nordåsvatnet  
Gytefelt 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                Liten (-) 

Nordåsvatnet 
Funksjonsområde 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Stølsvika 
Ålegraseng Ingen ---------------------------------------------------------- 

                                            Ubetydelig (0) 

Bønesholmen 
Ålegraseng Ingen ---------------------------------------------------------- 

                                            Ubetydelig (0) 

Artsforekomster Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

SKIPARVIKA 

Nordåsvatnet  
Gytefelt 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Ubetydelig (0) 

Nordåsvatnet 
Funksjonsområde 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Apeltunelva 
gytebekk 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Artsforekomster Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

STEINSVIK 

Nordåsvatnet 
Gytefelt 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Nordåsvatnet 
Funksjonsområde 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Steinsvika 
gytebekk 

Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 

Artsforekomster Arealbeslag, lekkasjer 
sprengstein 

---------------------------------------------------------- 
                                 Liten (-) 
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VIRKNING OG KONSEKVENS I ANLEGGSFASEN 

Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte 
tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og 
driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i 
form av økt trafikk, utfylling, grave- og sprengningsarbeid.  Først omtales generelle virkninger og 
deretter for de spesifikke fagtema. 
 
Aktuelle virkninger i anleggsfasen er: 

• Anleggstrafikk og tilhørende støy i områdene 
• Risiko for spredning av finstoff og miljøgifter  

 
 

STØY OG TRAFIKK 

I anleggsfasen vil støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet kunne virke forstyrrende på faunaen 
i influensområdene. Særlig gjelder dette for vandrende eller gytende fiskeslag og sjøfugl i hekke- og 
yngleperioden om våren/forsommeren. De fleste arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning 
av støynivået, men noen arter, særlig større rovfuglarter, er svært følsomme for forstyrrelser. 
 
VIRKNING FOR RØDLISTEARTER PÅ LAND 

Ettersom arbeidet vil foregå i ett område om gangen, vil forstyrrelser i anleggsfasen for terrestre arter 
være begrenset til nærområdet til det pågående tiltaket. Innerst i Steinsvika er det registrert hekkende 
tyrkerdue og området er noe preget av støy fra før med vei som går langs strandlinjen på vestsiden av 
Steinsvika. Ytterligere støy og trafikk fra anleggsarbeidet vurderes å ha liten til middels negativ virkning 
liten negativ konsekvens (-) da dette er en utpreget kulturfugl som kan hekke i byer og tettsteder. I 
Skjoldbukta, vel 500 m sør for tiltaket hekker fiskemåke og det vurderes at støy og trafikk vil kunne ha 
liten negativ virkning på grunn av relativt lang avstand fra tiltaksområdet. Rett nord for tiltaksområdet 
Paradisbukta-Hopsbukta hekker fiskemåke og anleggsarbeidet kan medføre middels negativ virkning 
og middels negativ konsekvens (--). 
 
AVRENNING TIL VASSDRAG OG SJØ 

Anleggsarbeidet vil medføre tilførsler av steinstøv og sprengstoffrester til vassdrag og sjø. Selve 
utfyllingen i sjø og avrenning fra hele sprengsteinfyllingen vil medføre et betydelig avrenningspotensial 
for steinstøv til sjøområdet, og de mest finpartikulære delene vil kunne spres utover i Nordåsvatnet. 
Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og kan føre til generell redusert biologisk 
produksjon i vassdrag/sjø på grunn av nedslamming og også redusert sikt (Brekke 2014). Det er de 
største og spisse steinpartiklene som medfører fare for skade på marine organismer. Skarpe partikler 
trenger gjennom epitel og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk forårsaker dette 
slimutsondring og kan i ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på gjellene. I tillegg vil steinstøv og 
sprengstoffrester kunne påvirke makroalge- og taresamfunn negativt da de er følsomme for 
sedimentasjon og nedslamming som reduserer festet til algen og kan hindre spiring av små rekrutter. 
 
Avrenning fra og utvasking av sprengsteinfyllinger kan også resultere i tilførsel av sprengstoffrester som 
ammonium og nitrat i ofte relativt høge konsentrasjoner (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002). Dersom 
sprengstoffrester finnes som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner medføre 
giftvirkninger for dyr som lever i vannet. Andelen ammoniakk kommer an på bl.a. temperatur og pH, 
men vil sjelden bli så høy at det kan medføre dødelighet for fisk.  
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VIRKNING FOR NATURTYPER I SJØ 

Gyteområde for torsk 
Torskeegg er pelagiske, men fordeler seg under overflatelaget (Myrkvoll mfl. 2011). Etter klekking 
bunnslår fiskelarvene på svært grunt vann, og de vandrer sjelden ned på dypere vann før de er to år 
gamle. Fjorder har typisk en vannsirkulasjon med transport av ferskvann utover i overflaten, og transport 
av vannlaget under innover i fjorden. Oppdriften til eggene indikerer at disse primært vil være under 
fersk-/brakkvannslaget, men dette vil avhenge av faktorer som nedbør, temperatur og vind (Myrkvoll 
mfl. 2011). Eggene har også en tendens til å bli tyngre, og dermed dypere i vannmassene, etter hvert 
som de utvikles (Stenevik mfl. 2008). I fjorder med grunn terskel (under 37 m), viser torskeegg en 
tydelig tendens til å bli værende innenfor terskelen (Knutsen mfl. 2007), og modellering av spredning 
av torskeegg i Nordåsvatnet viser at 75 % av eggene blir værende innenfor det avgrensede gytefeltet 
etter 30 dager (Espeland mfl. 2013). 
 
Det er knyttet stor usikkerhet til hva de faktiske effektene av ulike tiltak har på gytefelt (Espeland mfl. 
2013), men ved spredning av steinstøv til og i gyteområder er det tilknyttet en viss risiko for skader på 
fisk. For voksne torsk er risikoen først og fremst tilknyttet tilslamming av gjellene med påfølgende 
skader på vev og slimlag og redusert oksygenopptak. Forsøk på voksne torsk har vist at oppvirvlet 
sediment kan gi skadevirkninger på gjellene, men observerte ingen effekt på overlevelsesevne, og 
konkluderte med at de påførte skadene naturlig ville leges over tid (Humborstad mfl. 2006). Effekten på 
gjeller på juvenile torsk er mer usikker. Undersøkelser viser at mye partikler i vannsøylen på 3-5 mg/l 
kan føre til skader på gjeller og at partikler kan feste seg på egg og larver fra torsk som fører til at de 
synker og går til grunne. Partikler fra leire forårsaker mindre skade enn fra kalkstein (Kvellestad 2015, 
Westerberg mfl. 1996, Page 2014). Torskelarver utsatt for boreslam viser skader allerede ved 1 mg/l 
partikkelinnhold (Bechmann mfl 2005). En studie av Meager mfl. 2005 i forhold til næringssøk har vist 
at juvenile torsk bruker en kombinasjon av syn og kjemiske signaler, og at økt turbiditet derfor har liten 
effekt på deres evne til å finne og fange bytter. Imidlertid viste forsøk med torskelarver at relativt lavt 
partikkelinnhold med boreslam hadde negativ virkning på næringssøk (Bechmann mfl 2005). 
 
De enkelte tiltakene vil isolert sett trolig ikke ha stor negativ virkning på gyteområdet, men ved 
etablering av fem friluftsområder er det planlagt anleggsarbeider med utfylling i sjø langs deler av 
Nordåsvatnet over en lang periode. En vil kunne ha mer eller mindre kontinuerlig aktivitet i ti år 
framover i tid, noe som vil gi langvarig påvirkning fra finsediment og sprengstoffrester til gyteområdet. 
Anleggsperioden vil kunne ha middels til stor negativ virkning og middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) på gyteområdet for torsk i Nordåsvatnet. 
 

Ålegrasenger 
Arbeidet med utfyllinger vil kunne føre til oppvirvling av stedegent sediment og spredning av 
finsediment fra utfyllingsmaterialet. Ålegrasenger i relativ nærhet til tiltakene vil være utsatt for direkte 
skadevirkning i form av nedslamming som kan føre til dødelighet av ålegras ved store nok mengder 
(Mills & Fonseca 2003). Finpartikler i vannmassene vil indirekte kunne ha negativ virkning på ålegras 
i vekstsesongen ved at lystilgang blir redusert. Den nasjonalt viktige ålegrasengen ved Paradisbukta-
Hopsbukta ligger tett opp til tiltaksområdet og anleggsarbeidet med tilførsler av partikler vil kunne ha 
middels til stor negativ virkning og middels til stor negativ konsekvens (--/---) på naturtypen mens 
arbeidet pågår, negative virkninger gjelder også for de mindre ålegrasengene i Stølsvika – Sørevågen, i 
selve Stølsvika og ved Bønesholmen, men i mindre grad enn for Hopsbukta. Ålegrasenger har funksjon 
som skjulested og næringsområde for fisk, larver og en mengde ulike marine organismer. Ved en 
forringelse eller reduksjon av ålegrasenger vil det i tillegg redusere funksjonsområdet for arter som for 
eksempel torsk, sjøørret og ål som har tilhold i Nordåsvatnet. 
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VIRKNING FOR FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Potensielle skadevirkninger på sjøørret og ål under anleggsfasen vil trolig i stor grad være lik 
skadevirkninger for fisk (torsk) i forhold til avrenning av finsediment og sprengstoffrester i vannsøylen, 
i tillegg til at beiteområdene som de benytter blir utilgjengelig og redusert i anleggsperioden. 
Anleggsarbeider over en lengre periode vil ha liten negativ virkning og liten negativ konsekvens (-) for 
sjøørret og ål i Nordåsvatnet.  
 
I områdene Skiparvika og Steinsvika, vil anleggsvirksomhet ha middels negativ virkning og liten til 
middels negativ konsekvens (-/--) i smoltutvandringsperioden og når sjøørret og laks kommer tilbake til 
elvene for å gyte i gytebekkene. De negative virkningene vil være størst i Steinsvika der 
utfyllingsarbeidet kommer veldig tett på gytebekken som ligger knapt 150 sør for alternativ 1b. 
 
Laks er ikke stedbundet på samme vis som ørret, og migrerer ut i Norskehavet og Barentshavet etter de 
forlater sin oppvekstelv. Det er lite trolig at tiltakene vil ha negativ påvirkning på laks i Nordåsvatnet 
med unntak av virksomhet knyttet til nærområdene til Steinsvikbekken og Appeltunvassdraget i 
smoltutvandringsperioden og i perioden da laksen vandrer opp i elvene.  
 
 
OPPSUMMERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 

Virkningene i anleggsfasen ved etablering av de fem friluftsområdene er omtrent tilsvarende for hvert 
område.  
 
Utfylling i sjø vil generelt føre til store arealbeslag, men det er ingen viktige naturtypelokaliteter som 
rammes direkte av tiltakene for de ulike områdene. Gyteområdet for torsk og funksjonsområder for 
sjøørret og ål som omfatter hele Nordåsvatnet blir redusert og noe forringet frem i tid og virkningen 
vurderes som liten negativ med liten negativ konsekvens (-) (tabell 5). Lekkasjer av sprengstoffrester 
fra fyllmasser vil kunne ha lokal liten negativ virkning med liten negativ konsekvens (-) på gyteområde 
for torsk, funksjonsområder for sjøørret og ål. De negative virkningene reduseres etter hvert som flora 
og fauna reetableres og oppnår samme kvalitet som eksisterende beiteområder og tilholdssteder, samt 
når det ikke lenger utsondres sprengstoffrester fra fyllmasser. Størst negativ virkning er knytt til 
anleggsfasen som vil kunne ha middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
 
 
SPREDNING AV SEDIMENTER I SJØ 

Ved utfylling i sjø vil stedegent sediment kunne spres over større distanser, og dersom dette er forurenset 
vil det kunne ha negative virkninger. 
 
Ved Langholmen nord i Nordåsvatnet har Multiconsult AS tidligere undersøkt og risikovurdert 
miljøgifter i sediment (Søvik 2012). Det ble generelt funnet høye verdier av flere tungmetaller og 
organiske miljøgifter. Multiconsult gjorde i sin rapport anbefalinger for avbøtende tiltak før/under 
eventuell utfylling i området. Rådgivende Biologer AS undersøkte sediment ved Skiparvika i 2013 og 
det ble også her funnet høye verdier av tungmetaller og organiske miljøgifter (Eilertsen mfl 2013b).  
 
En kan ikke utelukke at det finnes forhøyde konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentet i andre områder 
av Nordåsvatnet, som kan bli spredt ved utførelse av de ulike planlagte tiltak. Risikovurdering av 
forurenset sediment bør utføres ved hvert område for å kunne vurdere eventuelle virkninger på 
omgivelsene. Dette er ikke vurdert nærmere i denne konsekvensutredningen. 
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AVBØTENDE TILTAK 

Nedenfor beskrives generelle tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende 
med hensyn til naturmangfoldet. I anleggsperioden vil det være hensiktsmessig å utføre arbeidet mest 
mulig sammenhengende både for hvert område og for alle områder sammen, dette for å skape minst 
mulig forstyrrelser og påvirkning over tid. Dersom flere av utfyllingene pågår samtidig blir de negative 
virkningene større enn viss et område fylles ut om gangen. Hvor mye større de negative virkningene vil 
være er usikkert.  
 
SILTGARDIN 

Bruk av siltgardin under anleggsarbeid kan redusere spredning av finstoff. Siltgardin har dokumentert 
god effekt i områder med svake strøm og utskiftningsforhold. Siltgardin bør kontrolleres jevnlig for å 
unngå lekkasjer. Reduksjon av spredning av finstoff vil redusere negative virkninger og konsekvenser 
for naturmangfold, spesielt for egg, larver og fisk. Spesielt viktig vil siltgardin være for friluftsområdene 
Paradisbukta-Hopsbukta og Stølsvika-Sørevågen med nasjonalt til lokalt viktige ålegrasenger i 
influensområdet, samt for Steinsvika der anleggsarbeid og utfylling vil skje svært nærme gytebekken 
for sjøørret.  I Skiparvik friområde ligger Apeltunelva vel 500 sør for tiltaksområdet og siltgardin vil 
mulig også være avbøtende her.  
 
BEGRENSET ANLEGGSARBEID 

For å unngå negative virkninger og konsekvenser er det anbefalt å gjennomføre anleggsarbeid 
(sprenging og utfylling) utenom torskens gyteperiode fra januar til april. Dette gjelder alle 
friluftsområdene. 
 
Smoltutvandring for sjøørret i Steinsvikbekken og i Apeltunelva er i tidsrommet april til og med juni 
med tilbakevandring i september-oktober. Det tilrådes å legge anleggsperiodene ved Skiparvika 
friområde og Steinsvik utenom disse periodene, spesielt ved smoltutvandringen. 
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 
artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for de fleste temaene som er omhandlet i denne 
konsekvensutredningen (§ 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. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk 
mangfold og mangfoldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden 
konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vises det til en egen diskusjon 
av dette i kapittelet om «usikkerhet».  
 
SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 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. Aktuelle tiltaksområder langs land er noe påvirket av 
eksisterende inngrep, men storparten av planlagte utfyllingsområder ligger i upåvirkede områder. Isolert 
sett for hvert friluftsområde er de negative virkningene for naturmangfold relativt små, men en 
etablering av fem friluftsområder vil medføre en økt belastning på økosystemet. De største negative 
virkningene er tilknyttet anleggsarbeider, da det er store mengder sprengstein som skal fylles i sjø over 
lang tid. 
 
Det er estimert at etablering av de fem friluftsområdene vil kunne utføres i løpet av en tiårs periode med 
kontinuerlig anleggsarbeid og store arealbeslag vil føre til negative virkninger over lang tid, spesielt for 
gyteområder for torsk, samt funksjonsområder sjøørret og ål. Her vil avbøtende tiltak kunne redusere de 
negative virkningene.  
 
Utfylling samlet for de fem friluftsområdene utgjør med vekting jf. metodekaptittelet, mindre enn 15 % 
av gyteområdet for torsk og tilsier en beskjeden påvirkning i forhold til det totale gyteområdet som 
omfatter hele Nordåsvatnet. Store areal med beiteområder for sjøørret og ål som blir forringet i lengre 
tid, men vil med tiden reetableres og høyst trolig oppnå samme kvalitet som opprinnelig tilstand. 
Dermed er de negative virkningene tilknyttet en tidsbegrenset periode etter at friluftsområdene er ferdig 
etablert.   
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USIKKERHET 

Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det blir tatt en avgjørelse uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir det dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§9). 
 
FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Det ble ikke utført feltarbeid i forbindelse med denne konsekvensvurderingen, men det er tidligere utført 
omfattende kartlegginger i området. Eksisterende informasjon ble regnet som tilstrekkelig for et godt 
kunnskapsgrunnlag for denne konsekvensvurderingen. 
 
KONSEKVENSVURDERING 

Kunnskap om biologisk mangfold og mangfoldet sin verdi vil ofte være bedre enn kunnskapen om 
effekten av tiltakets påvirkning for en rekke forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både 
av verdi og virkninger, vil usikkerhet i enten verdigrunnlag eller i årsakssammenheng for virking så 
ulikt ut. Konsekvensviften vist til i metodekapittelet medfører at det for biologisk mangfold med liten 
verdi kan tolereres mye større usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i særlig liten grad gir utslag i 
variasjon av konsekvens. For biologisk mangfold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng 
mellom omfang av påvirkning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende 
usikkerhet i konsekvens. For å redusere usikkerhet i tilfeller med redusert kunnskap om virkninger av 
et tiltak, vurderer vi generelt virkningene "strengt". 
 
Det er knyttet noe usikkerhet til vurdering av virkning og konsekvenser i rapporten. Dette skyldes at 
flere av tiltakene er tidlig i planleggingsfasen, samt at det er knyttet usikkerhet til de faktiske virkningene 
i forhold til avrenning og tilførsler i både anleggsperiode og i driftsfasen etter friluftsområdene er 
etablert. Spesielt for gyteområde for torsk og funksjonsområder for sjøørret og ål. I tillegg er ikke 
forurensningssituasjonen i sedimenter i de aktuelle tiltaksområdene tilstrekkelig undersøkt. Overvåking 
i anleggsperioder vil redusere usikkerhet rundt vurderinger av virkning og konsekvens. 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Vurderingene i denne konsekvensvurderingen bygger på foreliggende informasjon og datagrunnlaget 
vurderes som godt. Det vurderes å ikke være behov for ytterligere undersøkelser av naturmangfold 
innenfor tiltak og influensområder til de fem friluftsområdene.  
 
Undersøkelser viser at sediment i Nordåsvatnet har høye verdier av miljøgifter (Søvik 2012, Eilertsen 
mfl. 2013 a) og risikovurdering av sediment i utfyllingsområder for de fem friluftsområdene bør utredes 
før eventuelle tiltak påbegynnes.  
 
Det tilrådes å utføre overvåking i anleggsperioden ved etablering av friluftsområder for å oppdage og 
dokumentere eventuell uakseptabel spredning av finstoff eller forurensing. Nedenfor er det listet hva 
som bør utgjøre et minimum til overvåking i anleggsfasen. 

• Vannprøver for kjemisk analyse 
• Turbiditet i vannsøylen målt med CTD  
• Overvåking av gytesuksess for torsk og gytebestand til sjøørret i Nordåsvatnet 
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Etter et friluftsområde er etablert og før igangsetting av neste bør eventuelle skadevirkninger av forrige 
utfylling kartlegges og vurderes. Hvis det viser seg at det er negative virkninger fra første 
utfyllingsområdet bør oppstart av et nytt område revurderes i forhold til utførelse og avbøtende tiltak i 
forbindelse med anleggsarbeid og om det vil være behov for eventuell hvileperiode før oppstart av nytt 
område. 
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