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FORORD 

I forbindelse med reguleringsarbeidet for ny fylkesveg 163 mellom Åsen og Helleskaret har Os 

kommune bedt Rådgivende Biologer AS om en kartlegging og verdivurdering i henhold til kravene i 

Naturmangfoldloven. Rapporten har til hensikt å oppfylle de krav som forvaltningsmyndighetene stiller 

til dokumentasjon av biologisk mangfold. 

 

Rapporten bygger på befaring i/langs vegtraseen og langs nedre del av Søvikelva utført av cand. scient. 

Linn Eilertsen den 13. juni 2018, fugletaksering utført av Lars Ågren (enkeltmannsforetak) 29.- og 30. 

mai 2018, samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Os kommune for oppdraget. 

Bergen, 27. august 2018 
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SAMMENDRAG 

Eilertsen, L. & L. Ågren 2018 

Fylkesveg 163 Åsen-Helleskaret, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 2711, 22 sider, ISBN 978-82-8308-525-9. 

 

TILTAKET 

Det er planlagt ny fylkesveg mellom Søvikvegen og ny E39 i Os kommune. Vegtraseen er ca. 1,3 km 

lang og vil ha standard to-felts utforming.  

 

DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av vegtraseen 

utført av Linn Eilertsen den 13. juni og fugletaksering av Lars Ågren (enkeltmannsforetak) den 28. og 

30. mai 2018. Den aktuelle vegtraseen ble undersøkt, i tillegg til nedre del av Søvikelva. Det er 

sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med 

forvaltning og lokale aktører. 

 

VERDIVURDERING 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Vegtraseen går gjennom et relativt homogent landskap, hovedsakelig bestående av skog, men med 

innslag av myr. Terrenget er relativt flatt, noen steder litt småkupert. Det er nokså lite variasjon i 

landskapselementer/habitater og en del innslag av plantet gran. Det er mye hjortetråkk i området og 

området har funksjon som spredningsveg. Området vurderes å ha noe sammenbindingsfunksjon for vilt 

og fugl, i mindre grad for øyenstikkere siden det er lite intakt myr i influensområdet.  

 

Viktige naturtyper 

Ingen viktige naturtyper etter DN-håndbok 13 ble registrert langs vegtraseen på befaringen den 13. juni 

2018. Det ble heller ikke avgrenset viktige naturtyper av Håland mfl. (2006) som gjennomførte 

kartlegging i området i 2006. Eneste naturtype som ligger innenfor influensområdet er det viktige 

bekkedraget Sjøbøelva som er avgrenset i et parti langs Ulvenvegen, med B-verdi.  

 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Det ble ikke registrert rødlistede karplanter, moser, lav eller sopp på befaringen den 13. juni 2018 og 

ingen var heller registrert fra før. En hekkelokalitet for den rødlistede fuglen gulspurv (NT) ble registrert 

nordøst i influensområdet i 2017, men gulspurv ble ikke registrert langs vegtraseen i mai 2018. Ny veg 

vil krysse Søvikelva og en sidebekk til Sjøbøelva. Sjøbøelva er anadrom og har forekomst av ål. Det er 

ikke utført fiskeundersøkelser i Søvikelva, men det er svært sannsynlig at denne elva også er anadrom 

på de nederst 50 meterne og har forekomst av ål.  

 

Oppsummering av verdier 

De største verdiene for naturmangfold i influensområdet er tilknyttet Sjøbøelva. Vassdraget er i partiet 

langs Ulvenvegen avgrenset som naturtypen viktig bekkedrag, og er ellers et funksjonsområde for 

anadrom fisk og ål. En hekkelokalitet for gulspurv er registrert ved tilkoblingspunktet til ny E39 

gjennom tidligere undersøkelser.  
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Oversikt over lokalitetene som kan bli berørt av ny veglinje mellom Åsen og Helleskaret.  

Nr Lokalitet Beskrivelse Verdi 

1 Tiltaks- og influensområdet Naturområde med lokal landskapsøkologisk funksjon Noe 

2 Sjøbøelva ved Abbedtjørna Viktig bekkedrag, naturtype med B-verdi Stor 

3 Gulspurv Hekkelokalitet  Middels 

4 Sjøbøelva, sidebekk Anadromt vassdrag Middels 
5 Søvikelva Anadromt vassdrag Middels 
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre-var-prinsippet  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtyper utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet (§ 8).  

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne verdivurderingen 

(§ 8). Det er gjort botaniske undersøkelser i vegtraseen to ganger, i 2006 og i 2018. Det er utført 

fugleundersøkelser i hekkesesong i 2018. Det er utført fiskeundersøkelser i Sjøbøelva i 2016, mens 

Søvikelva bare er befart for å dokumentere forholdene for fisk i 2018. Det er ikke utført egne 

undersøkelser av insekter, herunder øyenstikkere, men det er også svært få og små aktuelle habitater for 

denne organismegruppen i/langs vegtraseen. Sammenstillingen av eksisterende og ny informasjon 

vurderes å være et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet (§ 9) kommer ikke til anvendelse etter vår vurdering.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for. Dagens belastning på økosystemet er liten til middels. Det er få tekniske inngrep i området, 

bortsett fra en skogsbilveg på tvers av traseen og ny E39 helt nordøst. Det er imidlertid plantet en god 

del gran i området, og skogen er preget av tidligere bruk. Etablering av ny veg gjennom området vil øke 

den samlede belastningen på økosystemet vesentlig.   
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAGRUNNLAG  

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av vegtraseen 

utført av Linn Eilertsen den 13. juni 2018. Den aktuelle vegtraseen ble undersøkt, i tillegg til nedre del 

av Søvikelva. På befaringen den 13. juni var hovedformålet å kartlegge naturtyper og rødlistearter, og 

få oversikt over vassdragsforholdene i tiltaksområdet. 

 

Kartlegging av fuglelivet ble gjennomført av ornitolog Lars Ågren (innleid av Rådgivende Biologer AS) 

mandag 28. og onsdag 30. mai 2018. Kartleggingen ble gjennomført fra 7 til 10 om morgenen. Metoden 

som ble benyttet under taksering av fugl i området var en forenklet modell av NINA1s modell for 

ekstensiv overvåking av hekkefugl – TOV-E. Forenklet går det ut på å registrere fugl man ser eller hører 

i fem minutter i et tellepunkt. Registreringen bruker enheten par. Par defineres som; 

1. en hann hørt eller sett 

2. et par observert 

3. en enkelt hunn observert 

4. et kull flygedyktige unger 

5. reir av året  

Os kommune har gjennomført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Kartleggingen ble utført av 

Bjørn Moe i 2004. Resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport, men er gjort offentlige i 

Miljødirektoratets Naturbase. Det foreligger en del artsregistreringer fra influensområdet i 

Artsdatabankens Artskart (www.artsdatabanken.no). NNI har utarbeidet en befaringsrapport fra området 

tidligere, som gir en god og generell beskrivelse av naturmangfoldet (Håland 2006).  

 

VERDIVURDERING 

Denne rapporten følger Statens vegvesens håndbok V712 (2018) og er bygget opp etter en standard 

metode der en først vurderer verdien til lokaliteter innen fagtemaet naturmangfold. Håndboken 

beskriver også hvordan man skal vurdere grad av påvirkning og sammenstille verdi og påvirkning for å 

få konsekvens. Denne rapporten omfatter kun vurdering av verdi, ikke påvirkning og konsekvens.  

 

I håndbok V712 benyttes ordet delområder om avgrensete lokaliteter innen de ulike fagtema. Vi har 

valgt å benytte ordet lokaliteter. Dette er gjort for å unngå forvirring dersom en ser behov for å vurdere 

tiltak i ulike delområder separat. En lokalitet er et enhetlig område, som f.eks. en avgrenset naturtype 

eller et funksjonsområde for en art. 

 

VURDERING AV VERDI 

Verdi er en vurdering av hvor stor betydning en lokalitet har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen 

blir gjort etter en femdelt skala fra "uten betydning" til "svært stor" verdi.  

 

Naturmangfold 

Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske 

(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse. Kartlegging av 

naturmangfold er knyttet til to nivå; landskapsnivå og lokalitetsnivå.  

 

Lokalitetsnivå er delt inn i fire undernivå; Vernet natur, viktige naturtyper, økologiske 

funksjonsområder for arter, geosteder (tabell 1).  
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Vernet natur omfatter verneområder etter naturmangfoldloven §§35-39, og verneområder med 

internasjonal verdi. Viktige naturtyper omfatter lokaliteter kartlagt etter Natur i Norge (NiN) versjon 2.0 

(Halvorsen mfl. 2016), og vurdert etter DN-håndbok 13, 15 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 

2000, 2007a, 2007b), som omfatter henholdsvis land, ferskvann og sjø. Registrerte naturtyper blir videre 

vurdert etter Norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Økologiske funksjonsområder 

for arter omfatter funksjonsområder for arter registrert i Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 

2015), globalt rødlistete arter, ansvarsarter og verdifulle vassdrag/bestander av ferskvannsfisk etter NVE 

rapport 49/2013 (Sørensen 2013).  

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtema. 

Fagtema Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Landskapsøkologiske 

funksjonsområder 

Områder med mulig 

landskapsøkologisk funksjon. 
Små (lokalt viktige) vilt- og 

fugletrekk.  

Områder med lokal eller 
regional 

landskapsøkologisk 

funksjon. Vilt og 
fugletrekk som er viktig på 

lokalt/regionalt nivå. 

Områder med mulig 
betydning i 

sammenbinding av 

dokumenterte 
funksjonsområder for arter.  

Områder med regional til 

nasjonal 

landskapsøkologisk 
funksjon. Vilt- og 

fugletrekk som er viktig 

på regionalt/nasjon alt 
nivå. Områder som med 

stor grad av sikkerhet 

bidrar til sammenbinding 
av dokumenterte 

funksjonsområder for 

arter.  

Områder med nasjonal 

landskapsøkologisk 
funksjon. Særlig store og 

nasjonalt/internsj. viktige 

vilt- og fugletrekk. 
Områder som med stor 

grad av sikkerhet bidrar til 

sammenbinding av 
verneområder eller 

dokumenterte 

funksjonsområder for arter 
med stor eller svært stor 

verdi.  

Viktige naturtyper 

DN-håndbok 13,15,19 

Lindgaard & Henriksen 

2011 
Lokaliteter med verdi C. 

 

Lokaliteter med verdi C til 

B. 

Lokaliteter med verdi B 
til A. Utvalgte naturtyper 

med verdi B/C (B øverst 

i stor verdi). 

Lokaliteter med verdi A. 
Utvalgte naturtyper verdi 

A.  

 

Økologiske funksjons-

områder for arter 

Henriksen & Hilmo 2015 
Sørensen 2013 

Områder med funksjoner for 

vanlige arter og vidt utbredte 

NT arter. Vassdrag/bestander 
av "liten verdi". 

Funksjonsområder som er 
lokalt til regionalt viktige, 

og for NT arter, fredete 

arter utenfor rødliste og 
spesielt hensynskrevende 

arter. Vassdrag/bestander 

av "middels verdi" og 
vassdrag med forekomst av 

ål. 

Funksjonsområder som 
er regionalt viktige, og 

for VU arter, NT-arter 

som er norske 
ansvarsarter/globalt 

rødlistet. 

Vassdrag/bestander av 
"stor verdi" og viktige 

vassdrag for ål. 

Funksjonsområder som er 

nasjonalt/internasjonalt 
viktige, og for CR arter, 

EN/VU arter som er norske 

ansvarsarter/globalt 
rødlistet. 

Vassdrag/bestander av 

"svært stor verdi". 

 

Utdypende kriterier for verdier av vassdrag/bestander er vist i utklipp nedenfor fra Sørensen (2013):  

 

 
 

C B A 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-

lagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der 

tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet for dette prosjektet omfatter vegtraseen mellom Åsen og Helleskaret. I nordøst er deler 

av traseen allerede etablert.   

 

Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både 

geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influens-

området å være 100 meter fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyr-

artene vurderes å være vesentlig mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. For vassdrag inngår 

Søvikelva og sidebekk til Sjøbøelva fra aktuelle inngrepspunkter og nedstrøms til utløpet i sjø i 

influensområdet.  
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NY FYLKESVEG 163 ÅSEN-HELLESKARET 

Det er planlagt ny fylkesveg 163 mellom Åsen og Helleskaret i Os kommune. Vegtraseen er ca. 1,3 km 

lang og skal kobles til E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen, som er under utbygging. Vegen 

vil ha standard to-felts utforming og aktuell hastighet på vegstrekningen er 80 km/t. Omtrentlig vegtrase 

er vist med rød linje på kart i figur 1. På kartet vises dagens vegnett i området, med fylkesveg 163 som 

går fra Fana i Bergen til Drange i Os, og fylkesveg 161 som går mellom Ulven og Buane i Os kommune. 

Utbygging av ny fylkesveg mellom Åsen og Helleskaret vil korte ned reisetiden til Bergen vesentlig for 

innbyggere i denne delen av Os kommune. E39 er planlagt ferdigstilt i 2021.  

 

 

Figur 1. Vegtrase for ny fylkesveg 163 er vist med rød linje på kart fra Os kommune.  

 

Fv 163 

Fv 163 

Fv 161/ 

Ny E39 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Ny fylkesveg 163 er planlagt nordvest for Osøyro i Os kommune, Hordaland (figur 2). Vegen skal 

kobles til ny E39 i planlagt vegkryss ved Endelausmarka. I området for planlagt veitrase er det tilnærmet 

ingen bebyggelse, men rett vest for traseen ligger tettstedet Søvik med rundt 1600 innbyggere.   

 

 

Figur 2. Omtrentlig plassering av ny fylkesveg 163 vist med blå sirkel, nordvest for Osøyro i Os 

kommune. Kartgrunnlag fra www.ngu.no/arealis. 

 

NATURGRUNNLAGET 

Os kommune har et typisk klima for lavereliggende og kystnære områder på Vestlandet. Vintrene er 

milde og somrene relativt kjølige. Sommertemperaturen ligger i snitt på 13,9°C i juli (1961-1990, 

Osøyro, eKlima). Februar er kaldeste måned med middeltemperatur på 0,3°C (1961-1990, Osøyro, 

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

Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 1770 mm. 

 

Klimaet styrer både vegetasjon og dyreliv og er avgjørende for inndelingen av vegetasjonssoner og 

vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). Den planlagte vegen ligger i den boreonemorale vegetasjonssone, 

der den lokale vegetasjonen er preget av edelløvskoger med varmekjære arter i solvendte lier med godt 

jordsmonn. Området ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjon, humid underseksjon (O3h), som 

karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper og oseaniske arter som er avhengige av høy luftfuktighet og 

lang vekstsesong (Moen 1998). 

 

Den planlagte vegen sammenfaller nesten helt med grensen mellom to bergarter. Grovt sett er det gabbro 

øst for planlagt veg og kvartsitt i vest. Gabbro forvitrer lett og kan gi et godt grunnlag for frodig 

vegetasjon, mens kvartsitt er mye hardere og vanligvis gir opphav til fattigere vegetasjon. Det er lite 

løsmasser i området. I nordøst er det et smalt belte med tynt morenedekke (figur 3), ellers er det bart 

fjell.  

 

Langs det meste av vegtraseen er det skog og myr utgjør små arealer. Skogen har stor variasjon i bonitet, 

fra svært høy til uproduktiv (figur 4). Generelt dominerer plantefelt av gran på arealer med svært høy 

bonitet og skrinn furuskog på områder med uproduktiv skog.    

http://www.ngu.no/arealis
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Figur 3. I området for planlagt ny fylkesveg er det for det meste bart fjell, noe tynt morenedekke nordøst.  

Kart fra www.ngu.no/arealis. 

 

 

Figur 4. Skog er dominerende markslag langs vegtraseen. Skogen har stor variasjon i bonitet, fra svært 

høy til uproduktiv. Kart fra www.ngu.no/arealis.  

http://www.ngu.no/arealis
http://www.ngu.no/arealis
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VERDIVURDERING 

LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER 

Vegtraseen går gjennom et relativt homogent landskap, hovedsakelig bestående av skog, men med 

innslag av myr. Terrenget er relativt flatt, noen steder litt småkupert. Ny E39 mellom Svegatjørn og 

Rådal er under utbygging øst for planlagt fylkesveg, og tilknytningen mellom disse to vegene er allerede 

påbegynt (figur 5). Av andre tekniske inngrep kan nevnes en skogsbilveg som går på tvers av traseen, i 

nord-sør retning fra Søvik til Høljamyra, og en kraftlinje i nordøst. Det er flere mindre bekker langs og 

på tvers av traseen, en av disse har tilrenning til Sjøbøelva. I sør vil ny fylkesveg krysse Søvikelva.  

 

  

  

Figur 5. Øverst: Myrparti helt nord i traseen (t.v.). Deler av fylkesvegen er påbegynt (t.h.). Nederst: 

Typisk parti med blåbærskog i tiltaksområdet (t.v). Tørrlagt bekk i granplantefelt (t.h.).  

Landskapsøkologi handler blant annet om hvordan fordeling (mosaikk) av relativt homogene 

landskapselementer (skog, myr, vassdrag, veger, kulturmark og urbane strøk) endres, og hvordan dette 

påvirker leveforhold, interaksjon og spredning av organismer. Vegen er planlagt i et større 

sammenhengende skogsområde med liten grad av tekniske inngrep. Variasjonen av habitater og 

artsrikheten er ikke veldig stor, men innenfor influensområdet er det gode leveforhold for ulike arter. 

Det er mye hjortetråkk i området og området har funksjon som spredningsveg. En hjort ble observert på 

befaringen den 23. juni 2018.  

 

Det er ikke avgrenset viktige funksjonsområder for arter i influensområdet til vegtraseen, men i 

nærområdet, Endelausmarka, er det avgrenset et viktig funksjonsområde for gulspurv (figur 6). Innenfor 

dette funksjonsområdet det registrert en lokalitet med rikmyr (figur 6) og som også er et kjent og viktig 

funksjonsområde for øyenstikkere.  



 

Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 2711 

Området som vegtraseen går gjennom vil i liten grad ha en sammenbindingsfunksjon for øyenstikkere, 

siden det meste av myrarealet i nordøst allerede er berørt av ny E39. Det er lite myr ellers i 

influensområdet. For gulspurv kan influensområdet være et aktuelt habitat for arten, selv om den ikke 

ble registrert under fugleundersøkelsene den 28. og 30. mai. Det skal etableres en næringspark i 

Endelausmarka, så mye av funksjonsområdet vil gå tapt. Da kan influensområdet for ny fylkesveg være 

et aktuelt habitat for gulspurv.   

 

Samlet vurderes tiltaks- og influensområdet å ha noe landskapsøkologisk funksjon.  

Tabell 2. Landskapsøkologiske sammenhenger i influensområdet til planlagt ny veg mellom Åsen og 

Helleskaret.  

LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER 

Område Beskrivelse Verdi samlet 

Tiltaks- og 

influensområdet 

Sammenhengende naturområde med få tekniske inngrep. Lite variasjon 

i landskapselementer/habitater. Noe sammenbindingsfunksjon for vilt 

og fugl.  

Noe 

 

VIKTIGE NATURTYPER 

Ingen viktige naturtyper etter DN-håndbok 13 ble registrert langs vegtraseen på befaringen den 13. juni 

2018. Det ble heller ikke avgrenset viktige naturtyper av NNI (Håland 2006) som gjennomførte 

kartlegging i området i 2006. Eneste naturtype som ligger innenfor influensområdet er det viktige 

bekkedraget Sjøbøelva, med B-verdi (figur 6). På kart i figur 6 vises også lokaliteter i nærområdet, men 

som ikke ventes å bli berørt av tiltaket; en fattig boreonemoral regnskog langs Sjøbøelva og en rikmyr 

ved Ospelitjørn, sørøst for vegtraseen.   

 

Dominerende vegetasjonstype i tiltaksområdet er blåbærskog (A4 jf. Fremstad 1997). Typiske arter i 

feltsjiktet er blåtopp, blåbær og tepperot. Artsliste er gitt i vedlegg 2. På tørre koller nord i 

influensområdet er det også noe bærlyngskog (A3). Det finnes små forekomster med fattig myr (K3) sør 

og nord i influensområdet. Typiske arter her er torvull, pors, klokkelyng, bukkeblad, stjernestarr og 

kvitmyrak. Både kystnedbørsmyr og åpen myrflate er klassifisert som rødlistede naturtyper jf. Lindgaard 

& Henriksen (2011). Arealene er veldig små og det største intakte myrpartiet er rundt 1 daa. Dette oppnår 

ikke minstearealet for utfigurering etter metodikken som nå testes for erstatning av DN-håndbok 13 

(Kartleggingsinstruks fra Miljødirektoratet 2018). Der er minstearealet for avgrensing av åpen myrflate 

10 daa og kystnedbørsmyr 2,5 daa.  

 

Det finnes også noe fattig sumpskog, med mye myrsnelle og myrmaure i feltsjiktet, men disse partiene 

utgjør svært små arealer. Skogen i tiltaksområdet er generelt ganske ung, det er mest barskog, men det 

er også en god del løvtrær. Furu er dominerende treslag i barskogen, sett bort fra plantefeltene med gran. 

Ellers er det mye bjørk og en del selje og rogn. Noen få osp og eik finnes også. Det er få eldre trær, men 

det finnes noe liggende død ved.  

 

Epifyttfloraen i skogen er fattig. Kun vanlige arter som grå fargelav, vanlig papirlav, hjelmblæremose 

og bristlav ble registrert på trær i området. Ingen arter typiske for lungeneversamfunn eller 

regnskogsmiljøer ble registrert, tross at det er registrert en del slike arter rett i nærheten (Bjelland mfl. 

2016) i en lokalitet med fattig boreonemoral regnskog langs Sjøbøelva. Det er imidlertid typisk for 

naturtypen regnskog at den opptrer på svært små arealer og flekkvis i terrenget.  

Tabell 3. Viktige naturtyper i influensområdet til ny fylkesveg mellom Åsen og Helleskaret.  

VIKTIGE NATURTYPER  

Område Naturtype Kilde Verdi Verdi samlet 

Sjøbøelva ved Abbedtjørna Viktig bekkedrag Naturbase B Stor 
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ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Land 

Faunaen og floraen i tiltaks- og influensområdet består av arter som er representative for distriktet. De 

kystnære områdene i Os kommune er kjent for å inneholde en del oseaniske lav- og mosearter (jf. 

Artskart). Mange av disse er tilknyttet naturtypen regnskog og flere er rødlistet. Bjelland mfl. (2016) har 

registrert flere rødlistede lavarter langs Sjøbøelva og på Stabburshaugane nord for influensområdet, men 

ingen av disse artene ble registrert i/langs den aktuelle vegtraseen den 13. juni 2018. Det kan selvfølgelig 

ikke utelukkes at enkelte forekomster kan ha blitt oversett. Eneste registrering av stedbunden rødlisteart 

innenfor influensområdet er en hekkelokalitet for gulspurv helt i nordøst.  

 

Det ble ikke registrert andre rødlistede fuglearter på befaringene den 28. og 30. mai 2018. Det kan ikke 

utelukkes at slike finnes, da kartleggingen ble gjennomført sent på våren, hvor mange arter har 

nyutklekkede unger og opptrer svært stille. De ble hørt mange svake kontaktlyder langs den planlagte 

vegtraseen. Det kan tyde på at det er et godt hekkeområde for småfugl. Totalt 19 ulike arter ble observert, 

sett eller hørt, under takseringen. Området har god biotopvariasjon, løvskog, furu- og granskog og 

mindre myrområder, noe som gir gode hekkeforhold for bakkehekkere og reirbyggere i trær. 

Løvsangeren dominerer området og hele 15 individer ble hørt (sang/spill) mandag 28. mai. I 

trostefamilien ble flere svarttroster observert langs traseen. I motsetning til Endelausmarka, ble det 

observert kun en syngende trepiplerke i området. Det ble observert få arter i meisefamilien, det antas at 

unger var klekket under befaringen og opptrer i det stille. Forventede arter som rødstrupe, gjerdesmett, 

jernspurv og fuglekonge ble hørt og rapportert i området, de hekker sannsynligvis i hele området. To 

nøttekråker ble også observert, og lokalt kjente har observert både flaggspett, grønnspett, stjertmeis og 

ringdue i området. 

 

Ferskvann 

Den aktuelle vegen vil berøre to vassdrag: Sjøbøelva og Søvikelva (figur 7). Sjøbøelva har et nedbørfelt 

på 3,5 km², og en middelvannføring på 66,5 l/s. Elva har sitt utløp i Pøyla, en poll like sørvest for 

Lysekloster. Generelt fremstår elva i stor grad som uberørt, og elveforbygning finnes kun nær dyrket 

mark helt nederst (Bjelland mfl. 2016). I følge Bjelland mfl. (2016) er det et vandringshinder for 

anadrom fisk knappe 700 m opp i elva, der elva renner gjennom en kløft fylt med store steinblokker. 

Totalt fall anslås å være 7-8 m, men ettersom det er en rekke naturlige «trinn» oppover kløften vurderes 

det som sannsynlig at laks og sjøørret sporadisk kan ta seg forbi dette stryket på gunstig vannføring. Ål 

kan med sikkerhet passere hinderet. I Bjelland mfl. (2016) ble sidebekken fra Langedalen vurdert å ha 

noe produksjonspotensiale for fisk. Andre sidebekker ble vurdert som for små til å gi betydelige bidrag 

til fiskeproduksjonen. Dette innebærer at sidebekken i det aktuelle influensområdet trolig ikke bidrar til 

fiskeproduksjonen i Sjøbøelva.  

 

Søvikelva har et betydelig mindre nedbørfelt enn Sjøbøelva på 1 km² (figur 7) og en middelvannføring 

på 63,2 l/s. Elva har sitt utspring fra Søvikvatnet, 51 m.o.h. Elva krysses av veg flere steder i nedre del. 

Substratet i elva er varierende med både stein og grus og det er tett vegetasjon inntil elva. Absolutt 

vandringshinder for anadrom fisk er et omtrent 4 meter høyt fall (figur 8), med bratte bergvegger og 

store blokker som hindrer oppgang fra sjøen. Dette partiet er rett nedstrøms Søvikvegen, som krysser 

elva ca. 50 meter ovenfor utløpet i sjø. Det er ikke utført fiskeundersøkelser, men det er helt greie forhold 

for anadrom fisk i nedre del av Søvikelva, og noe produksjonspotensiale. Elva er trolig for liten til å ha 

stedegen bestand av anadrom fisk, men ål forekommer sannsynligvis.  

 

Både Sjøbøelva og Søvikelva vurderes å ha middels verdi, selv om bare Sjøbøelva har stedegen bestand 

av anadrom fisk. Forekomst av ål i vassdragene gir grunnlag for middels verdi jf. tabell 1.   
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Figur 6. Viktige naturtyper, funksjonsområder for arter og rødlistearter i og nær influensområdet for 

ny fylkesveg. Påbegynt E39 og avkjørsel til ny fylkesveg kommer godt fram på flyfoto og viser at nordre 

del av influensområdet er påvirket av tekniske inngrep.  
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Figur 7. Vegen (svart linje) vil krysse Søvikelva i sør og en av sidebekkene til Sjøbøelva. Nedbørfeltet 

til Sjøbøelva er vist med rosa farge, Søvikelvas nedbørfelt er vist med blå farge.    

Tabell 4. Økologiske funksjonsområder for arter i influensområdet for ny fylkesveg mellom Åsen og 

Helleskaret.   

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Område Beskrivelse Verdi Verdi samlet 

Gulspurv Hekkelokalitet for gulspurv  Middels 

Middels 

Sjøbøelva - 

sidebekk 

Ikke-anadromt ved inngrepspunkt, anadromt nederste 700 

meter. Ål er registrert i elva.  

Middels 

Søvikelva Ikke-anadromt ved inngrepspunkt, trolig anadromt nederste 50 

meter. Ål finnes sannsynligvis i elva.  

Middels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søvikelva 

Sjøbøelva 
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Figur 8. Venstre: Bratt fall som utgjør anadromt vandringshinder i Søvikelva, ca. 50 meter oppstrøms 

utløpet i sjø. Høyre: Søvikelvas utløp i Søvikvågen (øverst), Søvikelva rett oppstrøms utløpet i sjø 

(nederst).   

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

De største verdiene for naturmangfold i influensområdet er tilknyttet Sjøbøelva. Vassdraget er i partiet 

langs Ulvenvegen avgrenset som naturtypen viktig bekkedrag, og er ellers et funksjonsområde for 

anadrom fisk og ål. En hekkelokalitet for gulspurv er registrert ved tilkoblingspunktet til ny E39 

gjennom tidligere undersøkelser.  

 

I fremstillingen av verdier på kart i figur 9 er det lagt vekt på lokaliteter som med sikkerhet kan 

avgrenses og verdisettes. Disse er oppsummert i tabell 5.  

Tabell 5. Oversikt over lokalitetene som kan bli berørt av ny veglinje mellom Åsen og Helleskaret.  

Nr Lokalitet Beskrivelse Verdi 

1 Tiltaks- og influensområdet Naturområde med lokal landskapsøkologisk funksjon Noe 

2 Sjøbøelva ved Abbedtjørna Viktig bekkedrag, naturtype med B-verdi Stor 

3 Gulspurv Hekkelokalitet  Middels 

4 Sjøbøelva, sidebekk Anadromt vassdrag Middels 

5 Søvikelva Anadromt vassdrag Middels 
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Figur 9. Kartfesting av verdier for naturmangfold innenfor influensområdet til ny fylkesveg mellom 

Åsen og Helleskaret. Her vises kun lokaliteter som forventes å bli berørt av tiltaket. Nummerering av 

lokaliteter samsvarer med tabell 5.    
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

I naturmangfoldloven er det nedfestet forvaltningsmål for både naturtyper og arter, som sier 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). 

 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtyper utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet (§ 8).  

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne verdivurderingen 

(§ 8). Det er gjort botaniske undersøkelser i vegtraseen to ganger, i 2006 og i 2018. Det er utført 

fiskeundersøkelser i Sjøbøelva i 2016, mens Søvikelva bare er befart for å dokumentere forholdene for 

fisk i 2018. Det er ikke utført egne undersøkelser av insekter, herunder øyenstikkere, men det er også 

svært få og små aktuelle habitater for denne organismegruppen i/langs vegtraseen. Sammenstillingen av 

eksisterende og ny informasjon vurderes å være et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet (§ 9) kommer ikke til anvendelse 

etter vår vurdering.  

 

§ 10 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for. Dagens belastning på økosystemet er liten til middels. Det er få tekniske inngrep i området, 

bortsett fra en skogsbilveg på tvers av traseen og ny E39 helt nordøst. Det er imidlertid plantet en god 

del gran i området, og skogen er preget av tidligere bruk. Etablering av ny veg gjennom området vil øke 

den samlede belastningen på økosystemet vesentlig.   

 

 

 

 

OM USIKKERHET  

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt og det er knyttet lite usikkerhet til verdivurderingen. 

Tiltaksområdet er lett tilgjengelig og det var gode forhold for undersøkelser av både flora og fauna i mai 

og juni 2018. Det er ikke utført fiskeundersøkelser i Søvikelva, men mulig berørt elvestrekning er befart 

slik at forholdene for fisk er dokumentert. Dette vurderes som tilstrekkelig grunnlag for 

verdivurderingen og det vil ikke være nødvendig med supplerende undersøkelser.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Sporlogg fra befaring 13. juni 2018 av Linn Eilertsen 
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Vedlegg 2. Artsliste fra befaringer i mai og juni 2018. Listen er forsøkt sortert etter forekomst av art.  

Karplanter Karplanter Moser Fugl 

Blåbær Myrfiol Etasjemose Trepiplerke 

Blåtopp Engsoleie Furumose Gjerdesmett 

Røsslyng Lyssiv Torvmoser (sp.). Rødstrupe 

Tepperot Myrtistel Hjelmblæremose Løvsanger 

Pors Sisselrot Storbjørnemose Fuglekonge 

Klokkelyng Blåknapp  Skjære 

Furu Duskmyrull Lav Kråke 

Sitkagran Gråselje Grå fargelav Svarttrost 

Bjørk Gråor Vanlig papirlav Bokfink 

Einer Osp Bristlav Rødstrupe 

Stjernestarr Eik  Svartmeis 

Kvitmyrak   Kjøttmeis 

Tettegras   Spettmeis 

Rund soldogg   Måltrost 

Slåttestarr   Nøttekråke 

Sveltstarr   Munk 

Platanlønn   Rødvingetrost 

Bukkeblad   Gransanger 

Skogburkne   Jernspurv 

Mjødurt    

Myrmaure    

Myrsnelle    

 


