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FORORD
”Nyborg-prosjektet” handler om utredning i forbindelse med regulering av følgende tiltakselementer:
• Nytt IKEA varehus på 32.400 m² med en fremtidig utviklingsmulighet på 5 –10 %
• Utvidet kryss på motorvegen på Nyborg E16, sett i forhold til nytt kryss og ny tunnel ved
Forvatnet E39, samt organisering av og utforming av lokaltrafikken i området
• Ny kirkegård langs Dalavegen innenfor IKEA
Fra Miljøverndepartementet foreligger en revidert veileder fra mai 2006 til forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan og bygningsloven. Planarbeidet ble formelt startet opp og
kunngjort 6.februar med høringsfrist til 28. april 2006, og i forbindelse med utarbeidelse av forslag til
reguleringsplanen, er det utarbeidet et planprogram som skal:
• Beskrive tiltaks- og influensområdet slik det er i dag
• Beskrive virkninger av tiltaket
• Redegjøre for tilpasninger av tiltaket
• Redegjøre for avbøtende tiltak
• Vurdere behov for miljøoppfølging
Det utarbeides delutredninger, som foreligger som selvstendige temarapporter med egne
sammenstillinger, konklusjoner og anbefalinger, for alle de aktuelle fagtema. Denne rapporten har til
hensikt å beskrive biologisk mangfold, og rapporten omhandler både resultat fra tidligere
undersøkelser samt nye undersøkelser i forbindelse med KU-arbeidet.
Rådgivende Biologer AS har således både gjennomført deler av og sammenstilt alle disse elementene
inn i fagrapporten. Denne rapporten er den siste av tre fagrapporter som til sammen dekker de
naturfaglige temaene. Den første beskriver berggrunn, løsmasser, jordsmonn og radon, mens den neste
beskriver Midtbygdavassdraget med hydrologiske og hydrauliske forhold i tiltaks- og influensområdet.
Det er også utarbeidet en sammendragsrapport for alle de naturfaglige tema.
Rapporten har hovedfokus på beskrivelse av tiltaksområdet knyttet til nytt IKEA-varehus og ny
kirkegård langs Dalavegen, altså kun tiltakene 1 og 4 der IKEA Handel og Eiendom er tiltakshaver.
Veg- og trafikksituasjonen knyttet til tiltakene 2 og 3 er ikke omtalt eller vurdert i denne fagrapporten.
Rådgivende Biologer AS takker Sjur Frimann Hjeltnes fra ABO Arkitektkontoret for oppdraget, og for
konstruktivt samarbeid fra alle bidragsytere underveis.
Bergen, 8.oktober 2006
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SAMMENDRAG
Johnsen, G.H. & T. Lislevand 2006.
Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane.
Fagtema: Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi.
Rådgivende Biologer AS rapport 938, ISBN- 82-7658-505-1, 40 sider.
Rådgivende Biologer AS har sammenstilt de tre naturfaglige konsekvensutredningene for den meldte
reguleringsplanen for nytt IKEA-varehus og ny kirkegård langs Dalavegen. Denne fagrapporten er den
tredje av de tre, og beskriver fagtemaene ”biologisk mangfold” og ”fisk og ferskvannsbiologi” med
vurdering av virkning og konsekvenser av tiltaket. Rapporten bygger i hovedsak på foreliggende
informasjon samt nye ornitologiske registreringer i området våren og sommeren 2006.

BIOLOGISK MANGFOLD
Tiltaksområdet ligger langs Midtbygdavassdraget og har et svært grunt grunnvannspeil, der særlig
områdene sør mot motorveien er myrlendte. Nord i tiltaksområdet ligger kulturlandskapet noe høyere
og er i mindre grad preget av den høye grunnvannstanden. Kulturlandskapet består av innmarskbeite
og også fulldyrket jord, men i dag er begge lanskapstypene kun benyttet til sporadisk beite for sau og
noen hester, og innmarksarealene blir i liten grad slått. Gjengroing med krattskog preget store deler av
de øvrige områdene, og særlig i sørvest mot rundkjøringen på Nyborg.
Det ble ikke påvist noen truete vegetasjonstyper innenfor kulturlandskapet i henhold til DN håndbok
13 (2.utgave av 2006). I Bergen kommunes kartlegging av biologisk mangfold er det bare Banntjørn,
nord for tiltaksområdet, som er gitt verdi ”viktig”. Banntjørn tilhører naturtypen ”ferskvann/våtmark”,
av undertype ”viktig bekkedrag”.
Vilt
Bergen kommune har kartlagt vilt og viktige områder for viltet i kommunen, og det aktuelle tiltaks- og
influensområdet er ikke funnet å være viktig for viltet, verken i form av områdenes betydning eller
som viktige trekkveier for hjort.
Nye ornitologiske undersøkelser
Det er observert i alt 61 fuglearter i løpet av undersøkelsen, hvorav 51 er påvist innenfor selve
planområdet. Dette antallet er betraktelig høyere enn tidligere beskrevet fra området. Undersøkelsene
viser at det våren og sommeren 2006 hekket mellom 40 og 66 fuglepar av 30 ulike arter innenfor
planområdet. Totalt antall arter som er påvist i hele området kommer med dette opp i 64.
Rødlistearter
Det er ingen rødlistede registreringer på lav, sopp, mose eller karplanter fra influens- eller
tiltaksområdet. I tidligere ornitologiske undersøkelser er det ikke påvist rødlistearter i eller inntil
planområdet, mens registreringene i 2006 påviste tre slike arter: smålom (kategori: DC –
hensynskrevende), sangsvane (kategori: R – sjelden) og hønsehauk (kategori: V - sårbar). Førstnevnte
art ble kun påvist like utenfor det aktuelle området, og ingen av de tre artene hekker. Sangsvanen kan
tenkes å gjeste Banntjørn høst og vinter (når det er lite is), og hønsehauken ser ut til å ha jaktområde
rundt Banntjørn i det minste utenom hekkesesongen.
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Verdivurdering biologisk mangfold
Som en totalvurdering må en si at planområdet har en begrenset betydning for det biologiske
mangfoldet i regionen. Det er ikke påvist noen natur- eller vegetasjonstyper som er spesielle, og
området har ingen viktig rolle for vilt av noe slag. Med hensyn på fuglelivet, finnes det likevel enkelte
lokalt verdifulle arter som så langt det lar seg gjøre bør tas hensyn til i videre utbygging. Områdets
mosaikk av små våtmarksarealer kombinert med lite intensivt drevet jordbruksland (beitemark), er
særlig ideelt for vipe og enkeltbekkasin, samt det ene paret med rødstilk som ble observert her. Sett
under ett utgjør vipebestanden på markene innover langs Dalavegen en av de største konsentrasjonene
av arten i Bergen kommune.
De to observerte rødlisteartene, sangsvane og hønsehauk, vil sannsynligvis ikke bli særlig påvirket ved
en utbygging, fordi området ikke har noen viktig funksjon for noen av dem. Sangsvanen finnes bare
overvintrende i området ved Banntjørn, mens hønsehauken jakter i området, men hekker ikke.
For viltet i området regner en ikke med at tiltaket vil få stor betydning. Det er ikke anført noen
”viktige” områder for viltet her, og ingen betydningsfulle trekkveier mellom ulike viktige områder er
påvist.

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Tiltaks- og influensområdet ligger like nedstrøms Langavatnet og Banntjørn i Midtbygdavassdraget.
Innsjøene i vassdraget har bestander av aure og røye, men det er usikkert om røyen rekrutterer i
Banntjørn. Det er imidlertid tette bestander av røye både i Langavatnet oppstrøms og Liavatnet
nedstrøms, og det er ingen vandringshindre på elvestrekningene mellom innsjøene. Aure har gode
oppvekst- og rekrutteringsforhold på deler av elvestrekningen mellom Langavatnet og Banntjørn.
Vassdraget er flomsikret og kanalisert i det aktuelle området, og utløpselven fra Banntjørn er i den
forbindelse allerede lagt om for over 50 år siden. Den opprinnelige utløpselven svingte vestover mot
Angeltveit, og fulgte elven derfra videre sørover. Utløpselven fra Banntjørn har således et
bunnsubstrat som veksler mellom fjell, men også områder med finere sediment. Det er ikke store
områder av denne kanalen som er egnet for rekruttering med godt gytesubstrat, men store deler av
elven har gode forhold for oppvekst av ungfisk. Det er en del småaure på hele strekningen.
Elven/bekken fra Angeltveit går i hovedsak gjennom våtmarksområder med kratt og skog, og det er
bare på kortere strekninger at det her er substrat som er egnet for oppvekst av fisk. Denne
elvestrekningen har kun et lokalt nedbørfelt og derfor variabel vannføring. Høyt grunnvannsspeil i
området gjør likevel at det alltid er vann i bekken.
Liavatnet har en tett bestand av røye og en middels til tynn bestand av ørret. Begge artene har god
kondisjonsfaktor og parasitteringsgraden er lav. Av røye ble de fleste årsklasser yngre enn ti år fanget,
mens det ikke ble fanget ørret eldre enn fire år. Dette kan henge sammen med at røya rekrutterer i
innsjøen, mens gyteforholdene for ørret er dårlige, og det er mulig at det meste av ørreten vandrer inn
fra Langavatnet.
To nye undersøkelser ble derfor gjennomført på røya; våren og høsten 2003, og det ble da knapt funnet
spor av PAH verken i kjøtt, lever eller mageprøver fra røya. Sett i lys av samtlige tre prøvetakinger,
tyder resultatene på at det ikke er behov for noen form for kostholdsrestriksjoner på fisken fra
Liavatnet (Bjørklund & Kålås 2003)
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Verdi fisk og ferskvannsbiologi
Området har liten verdi med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi. Banntjørn er riktignok fremhevet
som en ”viktig” naturtype, med sin noe artsfattige vegetasjon av vannkantplanter og langskuddplanter.
Slike finnes også nedover i kanalen helt ned til motorveien. Utover dette er det ikke noe spesielt ved
forekomst av aure og røye, eller andre ferskvannsorganismer i vassdraget, som tilsier at denne delen
av vassdraget har noen ”verdi”.

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV TILTAKET
Selve IKEA-varehuset med parkeringsplass er planlagt med masseutskifting av eksisterende
jordsmonn og betydelige deler av området vil bli lagt under asfalt og betong. Anlegget vil bli lagt oppå
både elven fra Angeltveit og utløpselven/kanalen fra Banntjørn og ned mot motorveien.
Hovedvirkningen av det planlagte tiltaket er dermed at betydelige arealer og begge disse
elvestrekningene blir bebygget. Elvene vil bli flyttet til en planlagt grønt-/buffersone rundt nord- og
vestsiden av IKEA-tomten.
Biologisk mangfold
Planområdet og tilgrensende arealer huser ingen faste forekomster av truete arter, og totalt sett må
området sies å ha en begrenset verdi. Likevel består fuglefaunaen her av et bredt utvalg arter som er
representative for den aktuelle typen kulturlandskap. Selv om flere arter vil påvirkes negativt av de
habitatendringene som utbyggingen medfører er det også noen andre som kan tenkes å bli vanligere
ved en urbanisering av området. Ved en eventuell utbygging vil hjortevilt fortsatt kunne ferdes i
området nord for tiltaksområdet, både på sør- og nordsiden av Banntjørn.
I anleggsfasen vil både anleggsaktivitet og det betydelige inngrepet med masseutskifting og
elveomlegging medføre så mye direkte og indirekte forstyrrelse for dyrelivet, at en må påregne at både
forekomst og hekking av fugl vil bli forstyrret og forhindret i et års tid.
Konsekvensene av planlagte tiltak for biologisk mangfold, blir da en sammenstilling av områdets verdi
og virkningens omfang:
• 0-alternativet ingen utbygging: Ingen til liten negativ konsekvens (0 til - ).
• Ny gravplass: Liten til middels negativ konsekvens ( - til - - ).
• IKEA-tomten: Liten negativ konsekvens ( - ).
Sammenligner man så konsekvensene av 0-alternativet med konsekvensene for IKEA-tomten, blir
forskjellen liten med hensyn på biologisk mangfold.
Fisk og ferskvannsbiologi
Utløpselven fra Banntjørn er allerede flyttet, og en tilbakeføring mot det opprinnelige elveleiet vil gi
anledning til å utbedre elveløpet og tilrettelegge for fisk og ferskvannsbiolog på en måte som ikke ble
gjort ved kanaliseringen på 50-tallet.
Avrenning fra asfalterte og trafikkerte området vil medføre avrenning av vannmasser, som periodevis
kan være forurenset med miljøgifter. Avrenning fra slike områder vil også være mer umiddelbar og
raskere enn avrenning fra naturområder, slik at vannføringsvariasjonene i vassdraget vil kunne bli noe
mer brå.
I anleggsfasen vil det skje betydelige tilførsler av både organisk stoff fra gravearbeider og steinstøv
med eventuelle sprengstoffrester til vassdraget. Dette kan medføre problematiske forhold for fisk og
ferskvannsbiologi nedstrøms tiltaket, men elvestrekningen ned mot Liavatnet har i dag liten verdi og
betydning for slike organismer. Det er imidlertid sannsynlig at forholdene i selve Liavatnet i perioder
kan bli noe mer ”anstrengt”, og dette må overvåkes.
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Konsekvensene av planlagte tiltak for fisk og ferskvannsbiologi blir da en sammenstilling av verdi og
virkningens omfang:
• 0-alternativet ingen utbygging: Ingen konsekvens ( 0 ).
• Ny gravplass og nytt IKEA: Liten positiv konsekvens ( + ).
Siden 0-alternativet ikke hadde noen konsekvens, blir konsekvensene av tiltaket som omtalt.

AVBØTENDE TILTAK
VEGETASJON OG BUFFERSONER
Tap av vegetasjonsområder ved en utbygging kan til en viss grad erstattes ved å sette av grøntarealer
både inne i det utbygde området, og kantsoner med høyere vegetasjon rundt, slik som planlagt. En bør
tilstrebe å etablere heterogene områder, med en vekslende grad av tett vegetasjon, noen lommer med
høyere trær og myrpartier innimellom.
Fuglearter som trolig vil dra nytte av grøntsonen og annen beplantning i tilknytning til IKEA, vil være
tyrkerdue, ringdue, kråke, skjære, stær, blåmeis, kjøttmeis, løvsanger og finker. Opphenging av
fuglekasser i IKEAs nærområde vil kunne øke bestandene av stær, meiser og svarthvit fluesnapper.
Taket på varehuset vil kunne trekke til seg hekkende fiskemåker.
Banntjørn er ikke en rik fuglebiotop i dag, og det hekker ingen arter der som er spesielt vare for
forstyrrelser. Ved å beholde vegetasjonen rundt tjernet, og dermed beholde det så skjermet fra
omgivelsene som mulig, øker også sannsynligheten for at sangsvanene skal fortsette å bruke
lokaliteten i vinterhalvåret.
UTFORMING AV OMLAGT VASSDRAG
Elveløpet i buffersonen rundt IKEA-tomten planlegges med meandrerende elv med vekselvis kulper
mellom svingene og grunnere strekninger i svingene. Ved nyetablering av elvestrekninger, har en
mulighet til å få til et variert bunnsubstrat som er velegnet for både fisk og andre ferskvannsorganismer som insektlarver og vannplanter.
BEGRENSE FORURENSING
Siden overvannet fra parkeringsplassen i perioder kan inneholde konsentrasjoner av stoffer som kan
forringe vannkvaliteten i vassdraget, er det behov for rensing av overvannet fra parkeringsarealet. Det
anbefales å lage åpne, langsgående sandfiltergrøfter mellom parkeringsplassene etter modell av
”Sandsli-systemet”. Sandfiltergrøftene og underliggende pukklag vil i tillegg fungere som et
fordrøyningsmagasin for overvannet fra parkeringsarealet.
I anleggsfasen må det påregnes tiltak for å begrense tilførslene av både organisk stoff og
sprengsteinstøv med rester av sprengstoff til vassdraget. De organiske stoffene stammer fra myr og
jordsmonn, mens steinstøv og sprengstoffrester stammer fra stedlige sprengningsarbeider i området og
fra tilkjørt sprengsteinmasser.
Det kan være hensiktsmessig å foreta arbeidene med masseutskifting i området slik at det etableres et
større basseng ned mot motorveien, der løsmassemektigheten er størst. Her kan det etableres en lense
som begrenser tilførslen av partikulære stoffer nedstrøms.
Utvasking av sprengstoffrester fra sprengsteinmasser skjer over tid, og er lettløselige i vann. Dermed
er det vanskeligere å begrense tilførslene. En får satse på at store nedbørsmengder og høy vannføring
kan bidra til å fortynne dette til mindre skadelige nivåer. Det er også mulig å tenke seg et system for at
mye av disse vannmassene føres i egen ledning til flomoverløpet i Liavatnet, og føres bort fra
vassdraget i kloakktunnelen dersom det viser seg å få skader for fisk i Liavatnet.
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKING
Det er foreslått opplegg for oppfølging og overvåking knyttet til følgende forhold:
1)
2)
3)
4)

Tilførsler under anleggsfasen. Overvåking av vannkvalitet nedstrøms med hensyn på partikler
av organisk stoff og steinstøv, samt sprengstoffrester (nitrogenstoffer).
Oppfølging av fisk nedstrøms i vassdraget med hensyn på dokumentasjon av eventuelle skader
på fiskegjeller, med vekt på forholdene i Liavatnet ved store tilførsler fra anleggsområdet.
Oppfølging av ny elv ved dokumentering av både forekomst av fisk, eventuell rekruttering
også etablering av bunndyr.
Oppfølging av fugleliv med tilsvarende ornitologiske registreringer med noen års mellomrom
etter utbygging.

NYBORG PROSJEKTET
”Nyborg prosjektet” omfatter tre ulike tiltak
• A1: Nytt IKEA varehus
• A2: Ny kirkegård langs Dalavegen
• A3: Revisjon av kryss E16/E39 på Nyborg
Tiltakshaver for to reguleringsplaner er IKEA Handel og Eiendom.
Det første reguleringsområdet ligger i dalbunnen på Nyborg. Det omfatter nederste del av tre tidligere
landbrukseiendommer på i alt 120 daa. De tre teigene ligger nord for nåværende rundkjøring i
E16/E39, på Nyborg. Nye reguleringsformål på tomten vil bli:
• Offentlig område / kirkegård i nord på ca. 30 daa,
• Byggeområde, nytt IKEA varehus i Bergen med tilhørende trafikk- og parkanlegg på
buffersone, tilsammen ca. 70 daa
• Landbruks-, natur- og friluftsområde på tilsammen ca. 20 daa
Analyse, plan og reguleringsbestemmelser skal sikre at materialer og farger på varehus, skjermer,
murer og beplanting skal ivareta hensyn til omgivelser slik at naturmiljø, kulturlandskap og Åsane
gamle kirke blir ivaretatt.
Det andre reguleringsområdet gjelder utvikling av motorvegkrysset på Nyborg og det tilstøtende
vegnettet. Her ligger det en vedtatt reguleringsplan for Nyborg fra 1977, som inngår som del av
dagens hovedvegssystem i Bergen, tidligere omtalt som Nordre Innfartsåre. I dag er den parsell og
kryss for E 16 og E 39. Det tilstøtende trafikkområdet som også er meldt opp til ny regulering, går fra
bro over motorvegen ved den kommunale vegen ”Heiane” og sørover til nytt kryssområde på E 39 / E
16 ved Forvatnet. Dette er i alt ca 180 daa. Innenfor tidligere regulert offentlig trafikkområde skal det
på bakgrunn av nye og helhetlige analyser av fremtidig trafikksystem i bydelen reguleres slik at
sikkerhet og fremkommelighet vil bli ivaretatt.

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt.
Tiltaksområdet til de tre ulike tiltakene er vist på kart i figur 1.
Rådgivende Biologer AS
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Influensområdet vil omfatte de tilstøtende områder, der det planlagte inngrepet vil kunne tenkes å ha
direkte og indirekte effekter. Dette gjelder både der det er innsyn og der eventuell bruk av området kan
begrenses. For biologisk mangfold vil områdene som påvirkes av endret aktivitet og støy, samt
eventuelle for eksempel trekkveier for vilt i området kunne bli påvirket, mens det for fisk og
ferskvannsbiologi vil kunne være virkninger særlig nedstrøms men kanskje også oppstrøms i
vassdraget.

Figur 1. Situasjonsplan og tiltaksområde for ”Nyborg-prosjektet” (versjon 9. november 2006), med
den planlagte IKEA-bygningen sentralt i bildet (tiltak A1 blått), den planlagte kirkegården nord for
dette (tiltak A2 rødt) og de nye veiløsningene i området (tiltak A3).
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METODE OG DATAGRUNNLAG
DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG
Opplysningene som er presentert i rapporten er basert på en innhenting av foreliggende informasjon
knyttet til området og vassdraget, samt egen innsamling i hovedsak knyttet til de ornitologiske
kartleggingene våren og sommeren 2006

TRE TRINNS VURDERING AV KONSEKVENS
Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve
(Statens Vegvesen 2005).
Det første trinnet i konsekvensvurderingene er å beskrive og vurdere området sine karaktertrekk og
verdier innenfor de ulike temaene som skal vurderes. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner
fra liten verdi til stor verdi for hvert tema (se eksempel under) ut fra kriterier angitt i foreliggende
veiledningsmateriell (se blant annet oversikt i tabell 1).
Trinn to består i å beskrive og vurdere tiltakets virkning på de ulike omtalte tema. Virkningene blir
vurdert ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Det vil i noen tilfeller være
naturlig å skille mellom virkninger i den kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige driftsfasen, men
det er driftsfasen som skal vektlegges. Virkningene blir vurdert langs en skala fra stort negativt
omfang til stort positivt omfang (figur 2).
Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av området og
tiltakets virkning på området for å få den samlede konsekvensen. Denne sammenstillingen gir et
resultat langs en nidelt skala fra svært stor negativ konsekvens (----) til svært stor positiv konsekvens
(++++), og finnes ved å plotte trinn en og to mot hverandre i figur 2.
0
VERDI
VIRKNING
Stort
positivt

Liten

Middels

Stor
Svært stor
positiv

++++
Stor positiv

Middels
positivt
Lite
positivt
0

Figur 2. Samlet presentasjon av de tre trinnene i
konsekvensvurderingen, der trinn 1 verdisetting er vist
øverst, trinn 2 virkning er vist nedover til venstre og
trinn 3 samlet vurdering av konsekvens er resultatet av
disse og vist i figuren med rød farge for negativ
konsekvens og blå farge for positiv konsekvens

Lite
negativt

12

Middles positiv

++
Liten positiv

+
0
0
-

Liten negativ

-Middels
negativt

Middles negativ

---

Stor negativ

Stort
negativt
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BIOLOGISK MANGFOLD OG VERNEINTERESSER
Metodikken følger NVE-veileder nr. 1-2004, Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av
småkraftverk (Brodtkorb & Selboe, 2004). DN-håndbok 13 (2. utgave fra mai 2006) ”Kartlegging av
naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold” beskriver 57 naturtyper som er antatt å være spesielt
viktig i biologisk mangfoldsammenheng og som skal vektlegges ved verdisetting. Vegetasjonstypene
med koder følger for øvrig Fremstad 1997.
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold og naturverninteresser.
Kilde
Naturtyper
(Kilde: DN håndbok 2006-13
og St.meld 8 (1999-2000)

Stor verdi
 Store og/eller intakte
områder med naturtyper som
er truet

Middels verdi
 Små og/eller delvis intakte
områder med naturtyper som
er truet
 Større og eller intakte
områder med naturtyper som
er hensynskrevende

Vilt
(Kilde: DN håndbok 1996-11)
Ferskvann
(Kilde: DN håndbok 2000-15)

 Svært viktige viltområder

 Viktige viltområder

Rødlistearter
(Kilde: Dn-rapport 1999-3)

Truete vegetasjonstyper
(Kilde: Fremstad & Mon 2001)

Liten verdi
 Små og/eller delvis intakte
områder med naturtyper som
er hensynskrevende
 Andre registrerte
naturområder/naturtyper med
en viss (lokal) betydning for
det biologiske mangfoldet
 Registrerte viltområder med
en viss (lokal) betydning

 Se detaljert inndeling i håndboka (inndeling for: viktige bestander av ferskvannsfisk (som laks og
storørret), lokaliteter ikke påvirket av utsatt fisk og lokaliteter med opprinnelige plante- og
dyresamfunn)
 Arter i kategoriene "direkte
 Arter i kategoriene
 Leveområder for arter som er
vanlige i lokal sammenheng
truet", "sårbar" eller
"hensynskrevende" eller "bør
"sjelden", eller der det er
overvåkes", eller der det er
grunn til å tro slike finnes
grunn til å tro slike finnes
 Arter som står på den
regionale rødlista
 Store og/eller intakte
 Små og/eller delvis intakte
 Små og/eller delvis intakte
områder med
områder med vegetasjonsområder med vegetasjonsvegetasjonstyper i
typer i kategoriene "akutt
typer i kategorien "noe truet"
truet" og "sterkt truet"
og "hensynskrevende"
kategoriene "akutt truet" og
"sterkt truet"
 Store og/eller intakte
områder med vegetasjonstyper i kategoriene "noe
truet" og "hensynskrevende"

Lovstatus
(Kilde: Ulike verneplaner)

 Områder vernet eller
foreslått vernet
 Områder som er foreslått
vernet, men forkastet pga.
størrelse eller omfang

 Områder som er vurdert,
men ikke vernet etter
naturvernloven, og som er
funnet å ha lokal/regional
naturverdi
 Lokale verneområder (Pbl.)

 Områder som er vurdert,
men ikke vernet etter
naturvernloven, og som er
funnet å ha kun lokal
naturverdi

Inngrepsfrie og
sammenhengende
naturområder
(Kilde: INONver0103)

 Inngrepsfrie naturområder
større enn 25 km²

 Inngrepsfrie naturområder
mellom 5 og 25 km²
 Sammenhengende
naturområder over 25 km²
noe preget av tekniske
inngrep

 Inngrepsfrie naturområder
mellom 1 og 5 km²
 Sammenhengende naturområder mellom 5 og 25
km², noe preget av tekniske
inngrep

NY ORNITOLOGISK KARTLEGGING
Det er gjennomført nye ornitologiske undersøkelser i planområdet vår og sommer 2006, altså i
hovedsak i hekketiden, samt en kort periode etter at hekkingen for de fleste artene er avsluttet.
Hovedfokus har vært som følger:
•
•
•

Registrere hvilke arter som finnes innenfor planområdet og på nærliggende arealer (kvalitative
registreringer), og på hvilke tidspunkter de finnes der
Kartlegge arealbruken til fuglene, både under vårtrekket og i hekketiden
Estimere antall hekkende fuglepar innenfor planområdet (kvantitative registreringer)

Rådgivende Biologer AS

13

Rapport 938

Feltarbeidet ble konsentrert til selve planområdet, som beskrevet i forslag til program for
konsekvensutredning (Figur 1). Hovedregistreringene med målrettet revirkartering (se under) ble
konsentrert til områdene som er avgrenset av Dalavegen, E39 og vei til Heiane mellom disse. Dette
inkluderer altså hele det planlagte utbyggingsområdet for ny kirkegård, IKEA med parkeringsplass,
samt tilgrensende LNF-område og noen mindre arealer like vest og nord for Banntjørn (hovedsakelig
jordbrukslandskap).
Generelle og mer tilfeldige observasjoner av fuglelivet ble gjort både i planområdet og i de
tilgrensende arealer mot nord. Dette inkluderer arealer rundt Banntjørn med omkringliggende jorder
og nord til Langavatnet. I tillegg ble det gjort jevnlige observasjoner ved Forvatnet, og da særlig med
tanke på strendene langs E39. Enkelte besøk ble også avlagt Åsamyrene og nordenden av Liavatnet,
der kanalen som løper fra Banntjørn og gjennom Nyborgmyrene har sitt utløp.
Feltarbeid
Feltarbeidet ble lagt opp både med tanke på å fange opp variasjon i fuglenes forkeomst over tid, og for
å tilfredsstille visse krav til metodikken som ble benyttet for å estimere antall hekkende fugler i
planområdet (se under).
Registreringene ble gjennomført i tiden 9. april – 27. august. Området har med få unntak blitt besøkt
minst én gang per uke fra primo april til primo juni. Unntakene gjelder tilfeller der dårlig vær på det
planlagte besøkstidspunktet forhindret registreringer. Feltarbeidet har blitt utført på følgende datoer:
9., 14., 17. og 29. april, 1., 7., 14., 17., 21., 24., 25. og 28. mai, 4. og 5. juni, 23. juli og 27. august.
Det meste av feltarbeidet ble utført om morgenen og formiddagen (fram til senest kl. 14). I tillegg
kommer to besøk om ettermiddagen mellom kl. 14 og 16 (13. mai og 27. august), samt en
nattekskursjon for å oppdage eventuelle nattaktive arter (natt til 25. mai).
Kvantitative fugleregistreringer – generell teori
I forvaltningssammenheng er det ofte av interesse å vite hvor mange individer av en dyreart som
finnes i et gitt område. Den enkleste metoden for å skaffe seg en slik oversikt vil selvsagt være å gå ut
og telle opp antall dyr direkte. I de fleste tilfellene er imidlertid ikke dette realistisk, hvis f.eks.
bestandene er store, dyrene er vanskelige å få øye på, eller dobbeltellinger er vanskelig å unngå. Det er
også et spørsmål om tilgjengelige ressurser, både mhp. kostnader og kvalifisert personell som kan
gjennomføre arbeidet. Vi trenger derfor kvantitative metoder, såkalte takseringer, for å redusere de
praktiske problemene med opptellingen, og som skaffer oss et estimat som ligger så tett opp til
virkeligheten som mulig (se f.eks. Bibby m. fl. 1992, Sutherland 1996).
Flere slike metoder finnes, men hvilken som passer best må vurderes opp mot faktorer slik som tilgang
på ressurser, habitat og studieområdets areal. I et stort område vil det oftest være hensiktsmessig å ta
”stikkprøver”, og anta at disse samlet sett gir et representativt bilde av helheten. En metode som er god
for mindre arealer, hvis en har muligheten til å besøke området et visst antall ganger, er såkalt
revirkartering. Det er denne metoden som er benyttet for å anslå antall hekkende fuglepar i
planområdet på Nyborg.
Revirkartering er en velegnet metode for å kartlegge bestander av fuglearter som er territorielle, dvs.
der en hann forsvarer et areal mot andre hanner. Her bygger fuglene reir og fostrer opp unger, og
begge makene vil holde seg innenfor dette territoriet store deler av hekketiden. Karteringen går i
korthet ut på å gå gjennom et område flere ganger, og for hvert enkelt besøk plotte den enkelte fugl
som observeres på et kart. Aspekter som er særlig relevante i forhold til å bestemme territoriegrensene
noteres spesielt, slik som konkrete reirfunn, varslende par, og at to eller flere hanner blir registrert
samtidig. Ved å kombinere observasjonene fra samtlige besøk på ett enkelt kart, vil så en punktsky på
dette kartet indikere hvert enkelt fugleterritorium/revir.
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De fleste takseringsmetoder har sine fordeler og ulemper, og så også med karteringsmetoden. Ett
problem er forbundet med forekomsten av ikke-territorielle arter, der data fra revirkartering kan være
mer forvirrende enn oppklarende. Hos en del fuglearter varer heller ikke sangperioden lenge nok til at
de er lette å registrere ved gjentatte besøk i reirområdene, og for en del arter vil hanner kunne hevde
territorium ved sang selv om de bare er på gjennomtrekk. Et annet problem er forbundet med tilfeller
der hannene ikke er monogame. Hvis en for polygame arter kun teller opp antall syngende hanner og
antar at dette representerer antall reir, vil man ende opp med et underestimat av hekkebestanden. Der
flere par hekker tett vil det dessuten kunne være vanskelig å få en god nok oppløsning i kartplottene til
at det er mulig å skille ut de enkelte territoriene. Problemer som dette må en derfor ha i bakhodet både
ved planlegging av studiet og ved tolkning av resultatene.
Gjennomføring av revirkarteringen
Revirkarteringen ble alltid gjennomført mellom kl. 05.30 og 10.30, noe som betyr at perioder av
døgnet med lavest sangaktivitet ble unngått. For å unngå perioder med redusert aktivitet blant fuglene
ble ikke karteringsrundene gjennomført i vind og nedbør. I et par tilfeller begynte det å regne mens
karteringen foregikk, og i disse tilfellene ble videre registreringer utsatt til nedbøren gav seg.
Tidligere undersøkelser på Nyborgmyrene har vist at vipa Vanellus vanellus har en viss forekomst i og
ved planområdet. Vipa hekker relativt tett på åpne marker der det er ganske lett å følge med på
arealbruken til de enkelte fuglene, og å finne reirene deres. Det finnes dessuten en viss individuell
variasjon i fjærdrakt som gjør det mulig å gjenkjenne de enkelte fuglene, og på denne måten skaffe seg
en oversikt over antall individer og territoriegrenser (Byrkjedal m. fl. 1997). Siden mange av
vipehannene er polygame er det ikke alltid fornuftig å snakke om antall par av denne arten. For vipa
ble derfor de enkelte hannene i planområdet kartlagt ved hjelp av individuelle kjennetegn. I tillegg ble
det talt opp antall reir for å få en total oversikt over hekkebestanden.
Presentasjon av resultatene
I det følgende blir hver enkelt art presentert med en oppsummering av antall funn og funntidspunkter.
For hekkende fugler oppgis antall par, eller antall reir, beregnet ved hjelp av metodene beskrevet
ovenfor. To eksempler på reir- og revirtettheter er vist på Fig. 2. Det øverste kartet viser beliggenheten
til vipereir i planområdet (røde prikker), mens den gule prikken viser beliggenheten til det eneste
rødstilkreiret som ble funnet. På det nederste kartet er det vist plott av syngende løvsangere.
Kombinert med informasjon som ikke er vist her (hvilke individer som synger samtidig) gir plottet en
oversikt over hvor mange territorier som finnes i området (innrammet med rødt). Taksonomi og
systematikk følger Ree og Gjershaug (1994).
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING
Nyborgområdet ligger sentralt i Åsane bydel nord i Bergen kommune. Innimellom fjell og åser, ligger
det flate området som strekker seg fra Langavatnet, forbi Åsane senter og Prestestien og til Flatevad,
der Midtbygdavassdraget renner med svært lite fall. Denne flaten hører ikke til ”strandflaten” langs
kysten, til det ligger områdene for høyt med sine vel 80 moh. Tiltaksområdet på Nyborg er en del av
denne flaten.
Tiltaksområdet ligger ned mot Midtbygdavassdraget og har et svært grunt grunnvannspeil, og særlig
de områdene sør mot motorveien ligger kun få desimeter over vannstanden i kanalen, og er derfor
myrlendte med høy grunnvannstand (figur 3). Områdene nord i tiltaksområdet ligger noe høyere og er
i mindre grad preget av den høye grunnvannstanden (figur 4 til 6).
Kulturlandskapet i området utgjøres av innmarskbeite og også fulldyrket jord (figur 3), og i dag er
begge typene områder benyttet til beite for sau og noen hester. Arealene blir i liten grad slått.
Gjengroing med krattskog preget store deler av myrområdene i sørvest mot rundkjøringen på Nyborg.

Figur 3. Bonitetskart for området ved Langavatnet i Åsane. Tiltaksområdets sørlige deler består av
gjengrodd myr (blågrå), de øvrige deler utgjøres av fulldyrket, mindre lettbrukt jord (orange) eller
innmarskbeite (lysegrønt). Fra arealis-portalen.
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Figur 4. Beitemark
ved Angeltveit på
fulldyrket jord, i
tiltaksområdet for ny
gravplass.

Figur 5. Beite- og
vipemark ved
Angeltveit, helt nord i
tiltaksområdet for ny
gravplass.

Figur 6. Beitemark på
fulldyrket jord
sentralt i tiltaksområdet for IKEAbygget.
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BIOLOGISK MANGFOLD
NATURTYPER
Bergen kommune har kartlagt naturtyper og biologisk mangfold (Moe 2002), der hovedhensikten har
vært å gjennomføre en kartlegging og verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold.
Naturtypene har elementer av geologi, vegetasjon, zoologi og landskap i seg, og i Bergen kommune
ble det total registret 98 områder som er ansett å være viktige for biologisk mangfold.
I dette aktuelle tiltaksområdet er det ingen slike områder, men Banntjørn i influensområdet er gitt nest
høyeste verdi ”viktig” i denne kartleggingen (figur 7). I tiltaks- og influensområdet ble det ikke
registrert noen av de øvrige 57 naturtyper som kvalifiserer for spesifikk kartlegging i henhold til DN
håndbok 13 (2.utgave av 2006).
Banntjørn tilhører naturtype ”ferskvann / våtmark”, av undertype ”viktig bekkedrag” med kode: E06.
Rapporten omtaler området som tilhører restene av en større våtmark som er blitt gradvis mer påvirket
av oppdyrking og etter hvert også nærhet til motorvegen. Bekken renner fra Banntjørn og sørover mot
utbyggingsområdet på Liaflaten. Langskuddsplanter finnes i store mengder neddykket i vannmassene,
og bunnen kan være helt tildekket (Moe 2002).

Figur 7. Utsnitt av
naturtypekartlegging for Bergen,
med angitt utpekte områder av
betydning. Banntjørn (nr 5) er her
utpekt som ”viktig” område.

VEGETASJONSTYPER
Rundt Banntjørn er det rik langskudds-vegetasjon. Utløpet av Banntjørn er nesten helt tilgrodd, og
også i de stille delene av kanalen ned mot innløpet under motorveien er det type P1a Tusenbladtjønnaks-utforming. Dette er typisk artsfattig vegetasjonsform, som forekommer i middels til næringsrike innsjøer og sakteflytende elver.
Store deler av tiltaksområdet har vegetasjon preget av kulturlandskapet med dels tidligere fulldyrket
mark eller innmarksbeite, som i dag er i ferd med å gro igjen. Områdene synes ikke å bli slått, og
beitepresset er lite. Krattskog har overtatt mye av området. I hele dette tilgroingsområdet virker
karplantefloraen å være artsfattig og triviell, og det er ikke påvist noen registrerte rødlistearter eller
andre sjeldne og verdifulle arter.
Det er ingen av de 14 angitte naturtypene, som er særlig viktig for biologisk mangfold, som er knyttet
til kulturlandskapet i tiltaksområdet (DN-håndbok 13, 2.utgave av 2006).
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VILT
Bergen kommune har fått kartlagt vilt og viktige områder for viltet i kommunen (Steinsvåg og
Overvoll 2005). Det aktuelle tiltaks- og influensområdet er ikke funnet å være viktig for viltet (figur
8), og det er heller ikke noen viktige trekkveier for hjort i dette området. Det er imidlertid hjort i
området, både tråkk og avføring ble funnet ved befaringene våren 2006.

Figur 8. Utsnitt av ”Viltet i Bergen. Kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene” med
angitt svært viktige og viktige områder for vilt (fra: Steinsvåg og Overvoll 2005).

NYE ORNITOLOGISKE UNDERSØKELSER 2006
Det er observert i alt 61 fuglearter i løpet av undersøkelsen (tabell 2). Av disse er 51 arter påvist
innenfor selve planområdet. De samlete resultatene av revirkarteringene og andre observasjoner viser
at det i sesongen 2006 hekket mellom 40 og 66 fuglepar av 30 ulike arter innenfor planområdet. I det
følgende gis en systematisk gjennomgang av de artene som er observert, med en oppsummering av
forekomsten for hver enkelt art.
Lommer Gaviiformes
Smålom Gavia stellata
Kun ett funn foreligger. Ett par ble sett midt i Langevatn 5. juni, trolig på næringssøk.
Pelikanfugler Pelecaniformes
Storskarv Phalacrocorax carbo
Kun ett funn foreligger. Ett individ ble sett i Langevatn 29. april, trolig på næringssøk.
Storkefugler Ciconiiformes
Gråhegre Ardea cinerea
Ikke registrert 9. april og 27. august, men ellers på hvert besøk i området. Maksimalt tre individer ved
Banntjørn 17. mai, men ellers 1-2 fugler. Ble hyppigst registrert langs strandkanten i Banntjørn eller
flygende over området. Det er ikke kjent at arten hekker i nærheten.
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Andefugler Anseriformes
Sangsvane Cygnus cygnus
I alt 8-10 individer skal i følge en lokal beboer ha holdt til i Banntjørn i slutten av mars 2006. Arten
ble også sett én gang i undersøkelsesperioden, da 3 ad. fløy over planområdet 9. april.
Grågås Anser anser
Ble kun sett under vårtrekket om morgenen 9. april, da flere småflokker på i alt 155 individer fløy over
området mot nordvest.
Krikkand Anas crecca
Kun registrert tre ganger: 1-2 par ble skremt opp fra myrene 1. mai, en hann hørt fra Banntjørn natt til
25. mai, og en hann samme sted 28. mai. Det kan ikke utelukkes at arten hekker ved Banntjørn, men
konkrete reir- eller ungeobservasjoner foreligger ikke.
Stokkand Anas platyrhynchos
Fåtallig hekkefugl flere steder. Påvist hekkende ved Banntjørn, der et kull med nyklekte unger ble sett
28. mai, og et kull med fire halvstore unger 23. juli. Et reir med 8 egg ble dessuten funnet like ved
stranda av Langevatnet 29. april, men dette ble senere funnet plyndret (trolig av kråkefugl). Arten ble
ellers påtruffet på hvert eneste besøk i området, men i varierende antall. Stokkanda er ikke kun knyttet
til Banntjørn, men furasjerer til tider også i bekkene, på myrene og på jordene i området. Finnes
ganske tallrik ved Liavatn utenom hekketiden, med f.eks. mer enn 40 individer 29. april.
Toppand Aythya fuligula
En rekke observasjoner foreligger, men ingen hekkefunn er gjort. Ett par ble sett i råk lengst nordvest i
Langevatn, og en hunn i Forvatnet 9. og 14. april. Ett par oppholdt seg i Langevatn 29. april, ett par
Banntjørn og ett par Langevatn 14. mai, ett par pluss en enslig hann i Banntjørn 17. mai, ett par i
Langevatn 21. mai, ett par i Banntjørn 28. mai, en hann i Forvatn og ett par i Langevatn 4. juni, ett par
i Banntjørn 23. juli og endelig 5 hanner i Banntjørn 27. august. De regelmessige observasjonene tyder
på at arten kan hekke i nærheten av planområdet, og også Banntjørn er en mulig hekkeplass for arten.
Haukefugler Accipitriformes
Hønsehauk Accipiter gentilis
En ungfugl fløy over planområdet, og en ad. lettet fra skogen like sør for Banntjørn og fløy mot vest
14. april. Det ble i tillegg funnet enkelte ribb av tamdue og kråke nær Banntjørn, noe som
sannsynligvis var rester av fugler som har blitt tatt av hønsehauk. En ad. ble sett igjen flygende østover
fra Banntjørn 17. april.
Spurvehauk Accipiter nisus
Kun registrert 9. april, da en ad. hann ble sett ved Heiane.
Tranefugler Gruiformes
Sivhøne Gallinula chloropus
Kun observert i Forvatn, der arten hadde tilhold hele våren. Ett par ble observert langs vestre strand av
vatnet 9. april. Senere foreligger observasjoner av enkeltindivider 14., og 17. april (sistnevnte i
Liavatn), og 7., 14., 17. og 28. mai, samt 4. juni. Det er mulig at arten har hekket i Forvatnet denne
våren, men søk etter reir langs strendene var resultatløse. Sivhønen er en sjelden hekkefugl i
Hordaland, og observasjoner i hekketiden er uvanlig (Falkenberg m. fl. 2005).
Vade- måke- og alkefugler Charadriformes
Tjeld Haematopus ostralegus
Ett par ble regelmessig observert ved Banntjørn og over planområdet hele våren. Reir med tre egg ble
funnet ved Heiane langs den sørlige stranden av Langevatn 5. juni. Trolig var det dette paret som ble
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observert med to flygedyktige unger på et jorde sørøst for Linosa 23. juli. Ved en anledning (17. mai)
ble det også sett en tredje fugl ved Langevatn, og ett enslig individ ble sett ved Liavatn 28. mai. Dette
kan kanskje tyde på at det finnes flere hekkende par i området, men ingen av disse finnes i så fall i
tilknytning til planområdet.
Vipe Vanellus vanellus
Tidlig i sesongen opptrådte vipa på trekk med enkelte småflokker. Således i alt 21 individer rastende
på isen på Banntjørn og Langevatn 9. april. Totalt 8 reir på 5 territorier ble funnet innenfor
planområdet (figur 10). I tillegg var det to reir på jorde rett vest for Heiane, og seks reir på et lite jorde
like sørøst for Linosa. Sistnevnte jorde ble for øvrig pløyd etter at eggene var lagt, og disse ble dermed
ødelagt. De fleste av hunnene så imidlertid ut til å legge erstatningskull, og 3-4 flygedyktige unger ble
sett på det samme jordet 23. juli.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Minst to spillende hanner ble jevnlig registrert på jorde ved Angeltveit, der en bekk renner under
Dalavegen. To fugler ble også sett spillende over jordene lenger sør ved flere anledninger. Spredte
observasjoner ble dessuten gjort sør for Banntjørn, og i spillflukt over Banntjørn. Ett hekkefunn
foreligger, ved at ett individ spilte skadet og etter alt å dømme hadde unger i en fuktig sump mellom
Dalavegen og bekken som renner forbi Angeltveit 5. juni. Dette betyr at det hekker minst 2-5 par
innenfor planområdet. I tillegg ble det registrert ett territorium mellom Banntjørn og Langevatn.
Storspove Numenius arquata
Ett individ fløy over planområdet mot sør 17. mai.
Rødstilk Tringa totanus
Først registrert 29. april, da et par og et enslig individ holdt til innenfor planområdet ved Angeltveit.
Også et spillende individ over jordene ved Linosa samme dag. Tre individer holdt til ved Banntjørn 1.
mai, og 4 individer ble sett både ved Angeltveit og ved Banntjørn 7. mai. Det er imidlertid noe uvisst
om det her dreide seg om de samme fire individene begge steder. Ett reir med fire egg ble funnet i
planområdet ved Angeltveit 14. mai, og ett par ble observert nord for Banntjørn og på nordsiden av
Langevatn samme dag. Et individ varslet nord for Banntjørn og i planområdet ved Angeltveit 5. juni.
Observasjonene av 4-8 individer (2-4 par) tidlig i sesongen kan dreie seg om fugler som hekker over et
større område. Foruten hekkeparet fra Angeltveit hadde et par fast tilhold like nord for Banntjørn, og
en spillende fugl ble også hørt noen få ganger nord for Langevatn. Konklusjonen blir at det kun fantes
1 hekkende par innenfor planområdet, men at flere individer brukte området for furasjering i det
minste tidlig i sesongen.
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Arten ble kun registrert noen få ganger godt utenfor planområdet ved Langevatn, og hekker trolig her.
Fiskemåke Larus canus
Regelmessig gjest på dyrket mark i området hele våren, men hekker ikke i selve planområdet. Ved
Liavatn ble det sett ansamlinger på opp mot 100 fugler i april, men antallet avtok utover våren. Største
antall i planområdet var 53 individer på jordene ved Angeltveit 7. mai. Reir med 2 egg ble påvist ved
sørbredden av Langevatn 4. juni.
Sildemåke Larus fuscus
Fåtallig streifgjest. Et individ fløy over området 29. april. I alt 15 individer holdt til på nordsiden av
Langevatn og et individ fløy over planområdet 4. juni, samt 20 individer på nordsiden av Langevatn
23. juli.
Gråmåke Larus argentatus
Fåtallig streifgjest. Et individ fløy over planområdet 23. juli.
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Duefugler Columbiformes
Ringdue Columba palumbus
Forekommer etter alt å dømme som fåtallig hekkefugl i planområdet. Registrert i fluktspill ved flere
anledninger sentralt i karteringsfeltet, og 1-2 par også sett jevnlig furasjerende på jordene her. Ut fra
dette antas det å hekke 1-2 par i planområdet.
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Følgende observasjoner foreligger: En syngende hann ved Heiane 7. og 28. mai, et par samme sted 14.
mai, en syngende hann ved kirkegården 14., 21., 25. og 28. mai, 4. juni og 23. juli. Et individ fløy
dessuten gjennom området øst for Banntjørn 27. august. Syngende hanner ble hørt samtidig ved
kirkegården og Heiane 28. mai, noe som tyder på at det var to ulike territorier som grenser inntil
planområdet. Arten ble ved enkelte anledninger sett fly gjennom den sørlige delen av planområdet,
trolig på vei mellom kirkegården og Heiane som synes å være artens foretrukne områder. Et individ
ble ellers sett i hage like sør for Forvatnet 14. april. Tyrkerduen er en art som har hatt en økende
bestand i Norge gjennom siste halvdel av 1900-tallet, men som i de senere årene ser ut til å være på
retur flere steder.
Gjøkfugler Cuculiformes
Gjøk Cuculus canorus
Først registrert med en syngende hann 7. mai. Gjøk ble hørt fra området like vest for Angeltveit hele
våren, og hekker sannsynligvis her. Arten ble også hørt syngende lenger unna i østlig retning, men den
ble aldri registrert innenfor selve planområdet.
Seilere Apodiformes
Tårnseiler Apus apus
Først sett 14. mai, da 4 individer fløy over planområdet. I tillegg et individ over Banntjørn 28. mai, og
minst 3 individer over planområdet 23. juli. Det er uvisst om arten hekker i området.
Råkefugler Coraciiformes
Hærfugl Upupa epops
Meget sjelden gjest. Observert ved én anledning 1. mai, da et individ lettet fra jordekanten mellom
Dalavegen og kirkegården og fløy mot markene som strekker seg fra Angeltveit og ned mot Banntjern.
Arten er en sjelden trekkgjest i Norge som kun blir sett sporadisk om våren, men noe mer regelmessig
om høsten. Det foreligger 40 funn av arten i Hordaland før 2005, hvorav bare 9 er gjort om våren
(Falkenberg m. fl. 2005).
Spurvefugler Passeriformes
Sandsvale Riparia riparia
Første gang sett 14. mai (minst 5 individer). Først og fremst observert i tilknytning til Langevatn og
Banntjørn, og mer sparsomt ellers i planområdet. Antall er vanskelig å anslå ut fra karteringsdata på
grunn av liten grad av territorialitet, men arten er uansett fåtallig og hekker neppe i eller like inntil
planområdet.
Låvesvale Hirundo rustica
Første gang registrert 29. april (3 individer), og maksimalt 30-40 individer 14. mai. Minst 2 par hekker
trolig ved Angeltveit, men antall er vanskelig å anslå ut fra karteringsdata på grunn av liten grad av
territorialitet.
Taksvale Delichon urbica
Kun sett 14. mai, da minst 5 individer fløy over planområdet og også drev næringssøk over Langevatn.
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Figur 9. Øverst til venstre: Stokkand hann, øverst til høyre: Fiskemåke, nede til venstre: Vipe og nede
til høyre: Rødstilkreir. Alle foto: Terje Lislevand
Heipiplerke Anthus pratensis
Forekommer i et visst antall på jordene i området under vårtrekket. For eksempel ble det registrert 3040 individer ved Angeltveit 17. april. Flere par hekker på myrene lengst sør i planområdet, der det ble
påvist et reir med nyklekte unger 5. juni, og varslende fugler samme sted 23. juli. Sistnevnte dato ble
det sett flygedyktige unger her. Fra karteringsdataene anslås det at minst 3 par hekker i dette området.
Linerle Motacilla alba
Ble første gang registrert 14. april. Minst 2-3 territorier fantes i tilknytning til det undersøkte området.
To av disse var lokalisert innenfor selve karteringsfeltet, da 2 ulike par med mat for unger ble sett
nordøst for Banntjørn og sør i planområdet 4. juni.
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Forekommer fåtallig i planområdet. Et individ ble registrert langs sørenden av Banntjørn 9. april, 1
syngende hann nord for Heiane 29. april, og 1 syngende hann nordøst for Banntjørn 7. mai. Også
registrert syngende utenfor planområdet ved Angeltveit hele våren. Mulig hekkefugl i planområdet,
men neppe med mer enn ett enkelt par. Sparsom hekkefugl ellers i området.
Jernspurv Prunella modularis
Kun hørt syngende 7. mai - et individ i skogholtet like øst-sørøst for Angeltveit.
Rødstrupe Erithacus rubecula
To syngende hanner ble registrert øst for Banntjørn ved en anledning tidlig i sesongen, men uten
videre indikasjoner på hekking her. En syngende hann holdt til lengst sør i planområdet, og et
varslende individ ble observert samme sted 23. juli. Trolig hekker derfor minst ett par innenfor
planområdet.
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Buskskvett Saxicola rubetra
Kun hørt syngende én gang, ved kirkegården langs Dalavegen 14. mai. To ungfugler ved Angeltveit
27. august kan kanskje tyde på at arten hekker inntil planområdet.
Steinskvett Oenanthe oenanthe
En hunn holdt til på jordene vest for Heiane 29. april. Hekker ikke i området.
Svarttrost Turdus merula
Kun 1-2 territorier ble registrert innenfor karteringsfeltet. Syngende hanner forekom ellers spredt
utenfor selve planområdet, men arten kan synes å være en noe mindre tallrik fugl her enn det som er
vanlig mange steder i Bergensområdet.
Gråtrost Turdus pilaris
Registrert under vårtrekket med 10-20 individer på jordene ved Angeltveit 14. april. To reir ble påvist
i karteringsfeltet, hvorav ett med store unger 5. juni. Trolig hekket det 2-4 par innenfor planområdet.
Flere par ble også observert nær kirkegården, med atferd som tydet på hekking.
Måltrost Turdus philomelos
En syngende hann ble sett ved Dalavegen like ved Angeltveit 9. april, og et individ ble sett på et jorde
ved Angeltveit 29. april. Ingen territorier er registrert innenfor karteringsfeltet.
Rødvingetrost Turdus iliacus
Arten ble sett i lite antall på jordene ved Angeltveit under vårtrekket i begynnelsen og midten av april.
Et enkelt territorium ble registrert innenfor karteringsfeltet, omtrent der kraftledningen krysser
Dalavegen sør for Angeltveit.
Gulsanger Hippolais icterina
Sporadisk trekkgjest, og kun én observasjon foreligger. Dette var en syngende hann 17. mai, langs
bekken like øst for Gamle Åsane kirke.
Tornsanger Sylvia communis
Arten ble registrert første gang 7. mai (1 syngende hann). Karteringsdataene er ikke helt entydige, men
viser at det fantes minst ett territorium innenfor planområdet. Dette var like øst for Dalavegen, omtrent
der en kraftledning krysser veien. I tilllegg til faste observasjoner av minst én syngende fugl i dette
området, ble det her sett et varslende par 23. juli. Det foreligger dessuten to enkeltfunn av syngende
hanner på hver sin side av Banntjørn. Ut fra dette hekker det derfor neppe mer enn to par innenfor
planområdet.
Hagesanger Sylvia borin
En syngende hann ble sett i planområdets sørvestlige deler 7. mai, og igjen i det samme området 5.
juni. Ett individ ble dessuten sett i østenden av Banntjørn 25. mai. Dette tyder på at det fantes et
territorium av arten innenfor planområdet våren 2006. Hagesangeren er en relativt fåtallig hekkefugl i
Hordaland.
Munk Sylvia atricapilla
Arten finnes fåtallig i området, men det er ingen tegn til hekking innenfor selve karteringsfeltet. En
syngende hann ble registrert ved Heiane 21. mai, og en hann ved Angeltveit 5. juni. På sistnevnte
lokalitet holdt det seg dessuten minst 3 hunnfargete fugler 27. august. En syngende hann ble også
registrert ved Forvatn 7. og 17. mai.
Gransanger Phylloscopus collybita
Et individ ble registrert syngende gjentatte ganger hele våren like ved veikrysset mellom Dalaveien og
veien som krysser E39 mellom Heiane og Åsamyrene. Et individ sang også ved kirkegården 21. mai.
Arten regnes derfor som sannsynlig hekkefugl, men bare utenfor planområdet.
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Løvsanger Phylloscopus trochilus
Første gang registrert 29. april (3 syngende individer). I alt 10 territorier ble registrert under
revirkarteringen (figur 10), og løvsangeren er dermed den mest tallrike hekkefuglen i planområdet.
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Et individ ble sett ved bro like vest-nordvest for Banntjørn 28. mai. En ungfugl oppholdt seg dessuten
ved kirkegården 23. juli, og dette kan tyde på at arten har hekket i eller like inntil planområdet.
Granmeis Parus montanus
Ble kun observert én gang; en syngende fugl øst for Banntjørn 9. april.
Blåmeis Parus caeruleus
Fantes spredt over hele det undersøkte området, og hekking ble konstatert i en fuglekasse ved
Angeltveit, samt et ungekull ved Banntjørn på sensommeren. Karteringsdataene tyder på at det fantes
2-3 territorier i tillegg til disse, der alle lå innenfor planområdets sørlige deler.
Kjøttmeis Parus major
Fantes spredt over hele området og ble påvist hekkende i sørenden av kirkegården. Minst 6-7 andre
territorier er estimert fra revirkarteringene. Dataene er imidlertid ikke helt entydige, trolig på grunn av
at arten også er representert før fuglene var etablert på hekkeplassen. Minst 1-2 territorier fantes
innenfor planområdet, de øvrige lå like inntil.
Spettmeis Sitta europea
Kun hørt en gang utenfor planområdet, ved en fuglekasse inntil Liavatn 14. april.
Skjære Pica pica
Ingen reir ble påvist innenfor karteringsfeltet, men trolig hekker flere par like inntil planområdet,
spesielt ved Angeltveit og Heiane.
Kråke Corvus cornix
Ett reir ble påvist i furu midt i planområdet 28. mai. Kråka er ellers en ganske tallrik fugl i hele
området, og spredte individer eller småflokker sees jevnlig.
Ravn Corvus corax
Kun sett ved en anledning; 2 fugler langs nordsiden av Langevatn 5. juni. Må regnes som tilfeldig
gjest i området, og hekker ikke.
Stær Sturnus vulgaris
Forekommer relativt vanlig i hele området, og opptrer om våren i småflokker særlig ved Angeltveit og
Heiane. Stærens forekomst ble ikke fanget nøyaktig opp av revirkarteringen, siden arten hekker
klumpvis og kan streife rundt i småflokker utenfor selve reirområdet. Reir ble påvist ved Angeltveit
(2-3 par) og ved gården som ligger inntil Banntjørn langs vei ved Heiane (3-4 par). I alt 5-7 hekkende
par er derfor et minimumsanslag for hekkebestanden like inntil planområdet.
Gråspurv Passer domesticus
Flere par hekker ved gårdene og bebyggelse i området, men innenfor selve planområdet opptrer arten
mer sjelden. Innenfor det avgrensete området hvor karteringen foregikk hekket det minst 3 par på hus
like vest for Banntjørn. I tillegg ble det anslått 10 par (3 reir funnet) rundt gården som ligger inntil og
like nord for Banntjørn og langs veien som går forbi denne. En hann matet utfløyet unge ved
bekkeinnløpet i Banntjørn 4. juni.
Bokfink Fringilla coelebs
Under trekket 17. april ble det sett 40-50 individer på jordene ved Angeltveit. Ellers fåtallig hekkefugl,
med 5-6 par innenfor karteringsområdet. Av disse finnes minst 3 innenfor planområdet.
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Figur 10. Registrerte territorier av løvsanger (øverst) og vipereir (nederst) i tiltaks- og influensområdet våren og sommeren 2006.
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Bjørkefink Fringilla montifringilla
Fåtallig trekkgjest. En hann ble sett på et jorde ved Angeltveit 17. april.
Grønnfink Carduelis chloris
Ofte registrert langs Dalavegen ved Angeltveit, og av og til nær bebyggelsen ved Heiane. Trolig
hekker det minst 1-2 par i begge disse områdene, men ikke innenfor selve karteringsområdet.
Gråsisik Carduelis (flammea) cabaret
Observasjoner der fuglene har blitt sett godt har dreid seg om arten/underarten brunsisik som har en
noe uavklart taksonomisk status. Det er sannsynlig at alle hekkende ”gråsisiker” tilhører denne
kategorien. Flere individer i sangflukt er registrert ved nesten hvert besøk fra slutten av april, men
arten er vanskelig å tallfeste ved revirkartering. Selv om ingen reirfunn ble gjort, hekker trolig
gråsisiken i planområdet med anslagsvis 1-5 par.
Gulspurv Emberiza citrinella
Kun hørt syngende ved én anledning, rett øst for Banntjørn 9. april. Hekker neppe i området, men
opptrer trolig tilfeldig utenom hekketiden.
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Først registrert 29. april (to hanner). I alt ble fire territorier registrert innenfor planområdet: Tre langs
kanten av Banntjørn og ett på myrene øst for Gamle Åsane kirke.
Resultatene sett i forhold til tidligere undersøkelser
I det følgende diskuteres resultatene fra 2006 i forhold til eldre undersøkelser av fuglelivet i
planområdet. Ved referanse til tidligere undersøkelser nedenfor menes konsekvent rapportene til
Håland (2001, 2002).
I alt 61 fuglearter ble påvist i eller like inntil planområdet i løpet av denne undersøkelsen. Dette
antallet er betraktelig høyere enn tidligere beskrevet fra området: Håland (2002) rapporterte i alt 39
arter, hvorav kun dompap Pyrrhula pyrrhula og grønnsisik Carduelis spinus var fraværende i årets
undersøkelser. I tillegg nevner Håland (2001) at kvinanda Bucephala clangula forekommer i
Banntjørn utenom hekketiden. Totalt antall arter som er påvist i hele området kommer dermed opp i
64. Med grønnsisiken blir det totale antallet hekkende arter 31. Undersøkelsene i 2002 og 2006 har i
høy grad blitt utført på samme tid i hekkesesongen. Våre registreringer på sensommeren (juli og
august) utgjør det eneste avviket, men har ikke bidratt vesentlig til et høyere artsantall siden kun én art
(ravn) ble lagt til artslisten på disse besøkene.
Det er tidligere gjort en vurdering av eventuelle endringer i fuglelivet ved Nyborgmyrene fra 1980tallet og fram til i dag. De mest markerte forandringene som antydes er at
1) krikkand har forsvunnet som hekkefugl og toppand er også fraværende fra Banntjørn
2) rødstilken har forsvunnet som hekkefugl i planområdet
3) bestandene av buskskvett, tornsanger og sivspurv er mindre enn tidligere.
Årets registreringer er ikke helt i tråd med alle disse funnene, siden krikkanda muligens hekket i
planområdet i 2006, toppanda forekom regelmessig i Banntjørn, rødstilken hekket innenfor
planområdet (dog med kun ett par), og sivspurven var noe mer tallrik.
På den annen side ble ikke buskskvetten funnet i det hele tatt innenfor planområdet, noe som kan
tolkes som at nedgangen i bestanden for denne arten er reell. Alternative forklaringer foreligger
imidlertid, for eksempel det faktum at myrene i området gror til med skog, noe som ikke skaper
optimalt habitat for buskskvetten. I tillegg vet vi at fuglebestander kan vise en naturlig variasjon fra år
til år, og et lavt antall en enkelt sesong trenger derfor ikke reflektere en generell bestandsreduksjon.
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Av andre forskjeller mellom årets og tidligere års undersøkelser kan det nevnes at stokkanda ble påvist
over et større areal enn rapportert av Håland (2002), som med bare ett unntak utelukkende fant arten i
tilknytning til Banntjørn. Våren 2006 forekom nemlig stokkanda ganske vanlig også i våte myrpartier,
på jordene og langs bekkene i planområdet. Disse forskjellene i arealbruken kan ha sin årsak i ulik
fuktighetsgrad i terrenget mellom de to sesongene, siden Håland (2002) nevner at den aktuelle våren
var relativt nedbørsfattig.
Blant vadefuglene var vipa den mest tallrike arten våren 2006. I alt 16 reir er påvist, hvorav 8 innenfor
planområdet (figur 10). Totalt er det funnet 13 vipehanner i området, og ut fra antall reir er det tydelig
at flere av disse har vært polygame. Tidligere anslag (Håland 2002) lå på 8-9 par totalt, hvorav bare 2
par innenfor planområdet. Årsaken til den tilsynelatende økningen i områdets vipebestand de siste fire
årene er uviss.
Tabell 2. Fuglearter registrert i og inntil planområdet vår og sommer 2006. Koder for å angi status
for forekomst under trekket og/eller i hekketiden er som angitt nedenfor. Totalt antall par for
hekkefugler innenfor karteringsområdet (antall reir for vipe) er satt i parentes.
B
C
D
V
T

t
O
*
R
-

Mulig hekkende
Sannsynlig hekkende
Konstatert hekkende
Vintergjest
Vanlig på trekk og/eller streif

Art
Smålom
Storskarv
Gråhegre
Sangsvane
Grågås
Krikkand
Stokkand
Toppand
Spurvehauk
Hønsehauk
Sivhøne
Tjeld
Vipe
Enkeltbekkasin
Rødstilk
Storspove
Strandsnipe
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Ringdue
Tyrkerdue
Gjøk
Tårnseiler
Hærfugl
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Heipiplerke
Linerle

Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Gulsanger
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Granmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Skjære
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Gråsisik
Gulspurv
Sivspurv

I
Inntil
planområdet planområdet
T
VR
t
tB (0-1)
D (2)
B (0-1)
OR
t
TD (8 reir)
C (2-5)
D (1)
t
t
T
T
C (1-2)
T
t
t*
t
B (1-3)
t
TD (3)
D (0-2)

Rådgivende Biologer AS

Tilfeldig på trekk og/eller streif
Opptrer trolig året rundt, men hekker ikke
Svært sjelden
Rødlistet
Ikke registrert

tR
t
T
VR
t
D
B
t
OR
B*
D
TD
C
C
t
C
D
t
t
C
C
C
tB
t*
tB
B
tB
TB
D
28

B (1)
t
C (1)
t
C (1-2)
TD (2-4)
t
C (1)
t
D (1-2)
B (1)
B (0-1)
C (10)
B (0-1)
t
C (2-3)
C (1-2)
C (0-1)
D (1)
B (0-1)
C (0-1)
C (3)
t
C (0-1)
C (1-5)
t
C (4)

B
C
t
t
C
TD
t
C
t
B
C
C
B
D
D
B
C
B
t
D
D
C
C
C
C

Rapport 938

Rødstilken opptrådte tidlig i 2006-sesongen med 3-4 par i planområdet, men disse så senere ut til å spre
seg en del ut av planområdet og over i tilgrensende arealer. Ett rødstilkreir ble påvist. Dette viser at
planområdet fortsatt har kvaliteter som tilfredsstiller artens habitatkrav, i motsetning av hva som
tidligere har blitt foreslått.
Enkeltbekkasinen liker seg best på våte myrpartier i planområdet. Dette er en art som er vanskelig å
telle, men ut fra observasjoner av spillende fugler anslås det at 2-5 par hekker innenfor planområdet, og
ett par i tillegg like nord for dette inntil Langevatn. Det estimerte antall par er noe høyere enn i tidligere
undersøkelser, men bekrefter at arten er knyttet til de våteste myrpartiene og beiteområdene, særlig fra
den planlagte nye kirkegården og inn til midten av det planlagte IKEA-området.

RØDLISTEARTER
Tilgjengelige databaser over lav (lavdatabasen), sopp (soppdatabasen), karplanter (karplantedatabasen)
og moser (moseherbariet) ved Universitetet i Oslo er gjennomgått. Det er ingen rødlistede
registreringer på lav, sopp, mose eller karplanter fra influens- eller tiltaksområdet. Bergen kommune
har kartlagt biologisk mangfold, og det er i denne kartleggingen heller ikke registrert noen prioriterte
naturtyper i tiltaks- eller influensområdet utover Banntjørn.
I tidligere ornitologiske undersøkelser er det heller ikke påvist rødlistearter i eller inntil planområdet. I
2006 ble det imidlertid funnet tre slike arter: smålom (kategori: DC – Hensynskrevende), sangsvane
(kategori: R – Sjelden) og hønsehauk (kategori: V - Sårbar). Førstnevnte art ble kun påvist like utenfor
det aktuelle området, og ingen av de tre artene hekker. Sangsvanen kan tenkes å gjeste Banntjørn høst
og vinter når det er lite is, og hønsehauken ser ut til å ha jaktområde rundt Banntjørn i det minste
utenom hekkesesongen.

VERNEINTERESSER, LOVSTATUS OG INNGREPSFRIE OMRÅDER
Plan- og bygningsloven styrer og samordner areal- og ressursbruken i kommunene. Tiltaks- og
influensområdet er avsatt som næringsområde, gravlund og NLF i den nye kommunedelplanen for
Åsane sentrale deler fra 2006, i tråd med foreliggende melding om reguleringsplan for det planlagte
tiltak. Reguleringsplan i tråd med dette arealbruksformålet er under utarbeidelse, og foreliggende sett
med KU-rapporter inngår som dokumentasjon til denne.
Det er ingen områder eller objekter innenfor tiltaks- og influensområdet som er fredet etter
Naturvernloven, eller som ligger under verneplan for vassdrag.
Hele tiltaks- og influensområdet ligger innenfor inngrepsnære områder, nærmere enn 1 km fra tyngre
tekniske inngrep. Dette gjelder både bosetting, veier, kraftledninger og også kanalen som er skutt fra
Banntjørn og ned mot motorveien.

VERDIVURDERING BIOLOGISK MANGFOLD
Tiltaksområdet på Nyborg med tilhørende nærliggende influensområde, har ”liten til middels verdi”
for biologisk mangfold. Natur- og vegetasjonstyper er ikke spesielle eller prioriterte typer, bortsett fra
det nærliggende Banntjørn, som i Bergen kommunes kartlegging av biologisk mangfold (Moe 2002) er
kategorisert som ”viktig”. Strandsonen langs nordsiden av Banntjørn er imidlertid betydelig påvirket av
utfylling og deponering av diverse fra lokal småindustri, samtidig som denne lille innsjøen ligger
oppstrøms og utenfor tiltaks- og influensområdet (figur 11).
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Figur 11. Nordre utfylte
strandsone av Banntjørn,
fotografert mot lokal småindustri
på Heiane, fra lagringsplass for
diverse for lokal industri i
nordvest (Foto fra april 2006).

Området har liten verdi for vilt (Steinsvåg og Overvoll 2005), selv om det forekommer hjort i området.
Størst verdi har området for fuglelivet, der områdets mosaikk av små våtmarksarealer kombinert med
lite intensivt drevet jordbruksland (beitemark), utgjør en type habitat som er særlig ideell for vipa og
enkeltbekkasinen, samt det ene paret med rødstilk som ble observert her. For alle disse tre
vadefuglartene gjelder at tilgjengeligheten av passende habitat begrenser bestandene. Sett under ett
utgjør vipebestanden på markene innover langs Dalavegen en av de største konsentrasjonene av arten i
Bergen kommune.
Artsutvalget i planområdet ved Nyborg omfatter de to rødlisteartene sangsvane og hønsehauk, men det
ser ikke ut for at området har noen spesielt viktig funksjon for noen av dem. Sangsvanen finnes bare
overvintrende i området, og det er sannsynligvis bare Banntjørna som har en funksjon for arten.
Hønsehauken jakter i området, men hekker ikke.
Kulturlandskapet i området rundt Angeltveit har en viss kvalitet ved at det huser et bredt utvalg av
hekkende spurvefugler som er representativt for denne habitattypen i ytre deler av Hordaland. Med
unntak av gulsanger, tornsanger og hagesanger er imidlertid alle artene ganske vanlige hekkefugler i
landsdelen.
I tillegg til sangsvanen nevnt over, er det toppanda som er den mest interessante vannfuglarten som er
knyttet til Banntjørn. Selv om hekking ikke er påvist så langt, kan det ikke utelukkes at tjernet har en
viss funksjon både som hekkeplass og næringssøksområde for arten. Til tross for dette ser det ut for at
lokaliteten har en relativt lav verdi for fuglelivet i dag.
Både når det gjelder våtmarksfugler og en del spurvefuglarter må det pekes på at en stadig gjengroing
vil føre til at området får en endret funksjon for de fugleartene som finnes der i dag dersom dette ikke
reguleres kunstig.
Tiltaks- og influensområdet har samlet sett "liten til middels verdi" med hensyn på biologisk
mangfold, basert på samlet oppstilling under (tabell 3).
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Tabell 3. Oppstilling av verdisetting for biologisk mangfold, basert på kriterier fra tabell 1.
Element

Grunnlag

Verdi

Naturtyper

Bare Banntjørn har en naturtype som ansees å
være ”viktig”. Ingen andre områder har verdi for
det biologisk mangfoldet.

Liten verdi

Vilt

Ingen ”viktige” viltområder er anført, men
Middels verdi
vipebestanden på markene langs Dalavegen utgjør
en av de største konsentrasjonene i Bergen.
Forekomst av aure i kanalen fra Banntjørn, aure
Liten verdi
og røye i både ovenfor- og nedenforliggende
innsjøer. Ingen områder med spesielle verdier.

Ferskvann

Rødlistede arter

Ingen botaniske, to fuglearter: hønsehauk og
sangsvane, men tiltaksområdet har ikke noen
spesielt viktig funksjon for noen av dem.

Middels verdi

Truete vegetasjonstyper

Liten verdi

Lovstatus

Ingen kjente spesielle vegetasjonstyper
Området er ikke omfattet av vern

Inngrepsfrie
naturområder

Området er i sin helhet nærmere enn 1 km fra
tyngre tekniske inngrep.

Liten verdi

Samlet verdivurdering :

Liten verdi

Liten til middels verdi

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Midtbygdavassdraget har tre innsjøer, Langavatnet øverst, Liavatnet og Forvatnet og renner mot
sørvest og munner ut i Byfjorden ved Kvernevik. Mellom Langavatnet og Liavatnet ligger Banntjørn,
like oppstrøms tiltaks- og influensområdet. Vassdraget er nærmere beskrevet i naturfaglig KU-rapport
nr 2.

BANNTJØRN
Banntjørn er en 20 mål stor innsjø, med kulturlandskap ned mot innsjøen både i nord og øst, mens det
er skogområder langs sør og sørvestsiden der utløpet sørover går. I nord er det også utfylt til industri
både ved Heiane og langs innløpet fra Langavatnet. I innsjøen er det aure og røye, men det er usikkert
om røyen har forhold for å rekruttere her. Det er imidlertid tette bestander av røye både i Langavatnet
oppstrøms og Liavatnet nedstrøms, og det er ingen vandringshindre på elvestrekningene mellom
innsjøene. Aure har gode rekrutteringsforhold i innløpselven fra Langavatnet.

ELVESTREKNINGENE
Midtbygdavassdraget, fra Langavatnet til Flatevad, ble kanalisert og flomsikret på 1950-tallet. I
tiltaksområdet ble utløpselven fra Banntjørn flyttet til nytt løp skutt i fjell nokså rett sørover mot
Liavatnet. Den opprinnelige utløpselven svingte vestover mot Angeltveit, og fulgte elven derfra videre
sørover. Utløpselven fra Banntjørn har således et bunnsubstrat som veksler mellom fjell, men også
områder med finere sediment. På de nedre delene mot motorveien består substratet av finpartikulært
sediment med høyt organisk innhold, også med mye vannplanter. Det er ikke store områder av denne
kanalen som er egnet for rekruttering med godt gytesubstrat, men store deler av elven har gode forhold
for oppvekst av ungfisk. Det er mye småaure på hele strekningen.
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Elven/bekken fra Angeltveit går i hovedsak gjennom myrområder med kratt og skog, og det er bare på
kortere strekninger at det her er substrat som er egnet for rekruttering av fisk. Denne elvestrekningen
har kun et lokalt nedbørfelt og derfor variabel vannføring. Høyt grunnvannsspeil i området gjør likevel
at det alltid er vann i bekken.

LIAVATNET
Liavatnet har en tett bestand av røye og en middels til tynn bestand av ørret. Begge artene har god
kondisjonsfaktor og parasitteringsgraden er lav. Av røye ble de fleste årsklasser yngre enn ti år fanget,
mens det ikke ble fanget ørret eldre enn fire år. Dette kan henge sammen med at røya rekrutterer i
innsjøen, mens gyteforholdene for ørret er dårlige, og det er mulig at det meste av ørreten vandrer inn
fra Langavatnet.
Innholdet av miljøgifter i ørret og røye fra Liavatnet var meget lavt med hensyn på metaller og PCB.
PAH ble heller ikke påvist i ørret, mens det i røya ble påvist i vesentlige konsentrasjoner høsten 2002.
To nye undersøkelser ble derfor gjennomført på røya; våren og høsten 2003, og det ble da knapt funnet
spor av PAH verken i kjøtt, lever eller mageprøver fra røya. Sett i lys av samtlige tre prøvetakinger,
tyder resultatene på at det ikke er behov for noen form for kostholdsrestriksjoner på fisken fra Liavatnet
(Bjørklund & Kålås 2003)

VERDIVURDERING
Området har liten verdi for fisk og ferskvannsbiologi. Banntjørn er riktignok fremhevet som en
”viktig” naturtype, med sin noe artsfattige med rike vegetasjon av vannkantplanter og
langskuddplanter. Slike finnes også nedover i kanalen helt ned til motorveien, men dette utgjør ikke
noe spesielle verdier. Utover dette er det ikke noe ved forekomst av aure og røye, eller andre
ferskvannsorganismer i vassdraget, som tilsier at denne delen av vassdraget har noen ”høy verdi”.
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VIRKNINGER MED KONSEKVENSVURDERING
Det planlagte tiltak med nytt IKEA-varehus og ny gravplass på områdene nord for IKEA, vil medføre
en nesten fullstendig masseutskifting av løsmasser over fjell i hele området. Deretter vil IKEA-tomten
bli bebygget med hus og parkeringsplass, mens gravplassen vil bli hevet og utformet mer som et
parkanlegg med elementer av det i dag forekommende småkuperte landskapet. Mellom gravplass og
IKEA, og mellom Dalavegen og IKEA planlegges en grøntsone/buffersone.
Siden IKEA-varehuset med parkeringsplass er planlagt oppå både elven fra Angeltveit og
utløpselven/kanalen fra Banntjørn og ned mot motorveien, vil begge disse elvene bli flyttet til den
planlagte grønt-/buffersone rundt nord- og vestsiden IKEA-tomten.

Figur 12. Oversiktskisse over tiltaks- og influensområdet, med angitt omlegging av de to elvene i
området til en ny grønt-/buffersone rundt IKEA-tomten.
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0-ALTERNATIVET
Ved vurdering av virkning og konsekvenser, skal en sammenligne med hva som ventelig vil skje med
det aktuelle området dersom tiltaket ikke blir gjennomført. Det er ikke dagens situasjon som da blir
sammenligningsgrunnlag, men situasjonen for eksempel i år 2015, på et tidspunkt som passer med en
stabilisert situasjon etter en eventuell utbygging.
Dersom disse planlagte tiltakene ikke blir iverksatt, vil en vente at områdene vil være gjenstand for en
videre og økende tilgroing. Landbruksområdene drives i dag ikke særlig intensivt, og med et kun
periodevis beskjedent beitepress, vil skogen i stadig større grad dominere også det som tidligere var
fulldyrket jordbruksland.
Både når det gjelder våtmarksfugler og en del spurvefuglarter må det pekes på at ytterligere gjengroing
vil føre til at området får en endret funksjon for de fugleartene som finnes der i dag dersom dette ikke
reguleres kunstig. For vipebestanden og andre våtmarksfugler vil en tilgroing, eventuelt annen
utbygging, uansett gi negative virkninger over tid.
Det skal heller ikke utelukkes at det vil være et press for å skaffe til veie ytterligere næringsarealer i
Liaflaten/Nyborg-området. Den nye kommunedelplanen fra 2006 for området har imidlertid som
forutsetning at området avsatt til gravlund skal tjene som en buffer mot videre næringsutvikling innover
i dette området nord for motorveien.

VIRKNING OG KONSEKVENS FOR BIOLOGISK MANGFOLD
Ved utbygging av nytt IKEA-varehus og ny gravplass er det ikke noen viktige eller prioriterte
naturtyper som vil gå tapt. Bygging av varehus og gravplass vil nødvendigvis medføre tap av arealer,
der både botaniske og zoologiske elementer vil måtte vike plass. Særlig gjelder dette områder som
fuglene i dag har tilgjengelig som hekkeområder, og vadefuglene som finnes innenfor området vil
miste sine leveområder. For IKEA-tomten gjelder dette imidlertid kun ett par enkeltbekkasin og
muligens ett par vipe som holdt til på jordet i dette området sent på sesongen.
Vadefuglene har først og fremst tilhold i området som er planlagt som gravplass. Ved omlegging av
bekken fra Banntjørn og opprettholdt beitebruk av jordene som ligger i dette området vil neppe IKEA
forårsake habitattap for andre hekkende par av vadefugler. For de øvrige fuglene i planområdet vil det
meste av dagens habitat i utgangspunktet forsvinne ved en utbygging. Dette er imidlertid fuglearter
som hovedsaklig er svært vanlige hekkefugler i Bergen.
Mindre våtmarker av den aktuelle typen blir ofte klassifisert som mindre verdifulle i kommunale
planer, og fylt igjen eller lagt under asfalt. Dette er blant annet tydelig i Åsane, der flere sentrale
næringsarealer ligger på gjenfylte våtmarker (Håland 2002). En slik stykkevis utbygging som dette
medfører vil i det lange løp påvirke våtmarksfuglenes bestander negativt, selv om disse artene er
tallrike i dag. Vipe, enkeltbekkasin og rødstilk er alle arter med en begrenset bestand i Bergen
kommune. Det er imidlertid flere mulige tiltak som kan redusere de negative konsekvensene en
utbygging vil medføre for fuglelivet.
Planområdet og tilgrensende arealer huser ingen faste forekomster av truete arter, og totalt sett må
området sies å ha en begrenset verdi. Likevel består fuglefaunaen her av et bredt utvalg arter som er
representative for den aktuelle typen kulturlandskap. Selv om flere arter vil påvirkes negativt av
utbyggingen er det også noen som kan tenkes å bli vanligere ved en urbanisering av området.
De to observerte rødlisteartene, sangsvane og hønsehauk, vil sannsynligvis ikke bli særlig påvirket ved
en utbygging, fordi området har ikke noen viktig funksjon for noen av dem. Sangsvanen finnes bare
overvintrende i området ved Banntjørn, mens hønsehauken jakter i området, men hekker ikke.

Rådgivende Biologer AS

34

Rapport 938

For viltet i området regner en ikke med at tiltaket vil få stor betydning. Det er ikke anført noen
”viktige” områder for viltet her, og ingen betydningsfulle trekkveier mellom ulike viktige områder er
påvist. Ved en eventuell utbygging vil hjortevilt fortsatt kunne ferdes i området nord for tiltaksområdet,
både på sør- og nordsiden av Banntjørn.

KONKLUSJON BIOLOGISK MANGFOLD
De ulike elementene knyttet til beskrivelse av biologisk mangfold i tiltaks- og influensområdet, er
angitt å ha ”liten til middels verdi”. Særlig er det den betydelige bestanden av hekkende vipe på
områdene nord mot Angeltveit, delvis der det planlegges ny gravplass, som drar opp verdien. For
IKEA-tomten er det ikke mange viper, og verdien av dette området er derfor mindre. Banntjørn er
angitt som ”viktig naturtype” i Bergen kommunes kartlegging av biologisk mangfold (Moe 2002), men
denne innsjøen ligger utenfor tiltaks- og inntil influensområdet.
Virkningene av 0-alternativet er omtalt som økende gjengroing med reduksjon i diversitet og habitat for
fuglearter som hekker i området i dag. Dette ansees å gi en virkning med ”lite negativt omfang” for
biologisk mangfold i de nærmeste 10 årene. Det er også risiko for alternativ utnyttelse av arealene av
tilsvarende karakter som det planlagte tiltaket, men i mindre omfang. En slik utvikling ansees heller
ikke å ha så stort omfang, siden dette er naturtyper og arter som er vanlig forekommende i regionen.
Virkningen av tiltaket er relativt omfattende i tiltaksområdet, fordi det skal fortas en nesten fullstendig
masseutskifting og omfattende endring av habitat. Tiltaket må derfor ansees å ha ”lite til middels
negativt omfang, av samme grunn som angitt for tilsvarende 0-alternativ. For vipe-bestanden i den
nordre del av tiltaksområdet ved ny gravplass, vil det ventes å være ”middels negativt omfang”.
Konsekvensene av planlagte tiltak for biologisk mangfold, blir da en sammenstilling av områdets verdi
og virkningens omfang i henhold til figur 2 på side 11:
• 0-alternativet ingen utbygging: Ingen til liten negativ konsekvens (0 til - ).
• Ny gravplass: Liten til middels negativ konsekvens ( - til - - ).
• IKEA-tomten: Liten negativ konsekvens ( - ).
Sammenligner man så konsekvensene av 0-alternativet med konsekvensene for IKEA-tomten, blir
forskjellen liten med hensyn på biologisk mangfold.

VIRKNING OG KONSEKVENS FOR FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Omlegging av de to elvene vil medføre at dagens habitat for fisk og ferskvannsbiologi blir eliminert, og
derfor må erstattes på den nye strekningen av elven. Elven fra Angeltveit går i dag gjennom mye jord
og myrområder, og har svært lite egnet substrat for fisk og ferskvannsbiologi. Kanalen fra Banntjørn er
skutt i fjell på det meste av strekningen ned mot motorveien, der den imidlertid har bunn bestående av
organiske sedimenter oppå den tilliggende veifyllingen. Det er stedvis gode tettheter av ungfisk i
kanalen, med gode oppvekstvilkår. Men substratet består i mindre grad av naturlig grus og stein på
strekningen, slik at det nok i beskjeden grad foregår naturlig rekruttering på strekningen.
Ved omlegging av elven, vil en delvis måtte sprenge elveløpet ned i fjell på deler av strekningen mens
elvebunnen andre steder vil ligge på masseutskiftede områder der fjellet ligger dypere. Det blir derfor
mulighet til å etablere et fullstendig nytt substrat på hele den nye elvestrekningen, som vekselvis vil
være egnet habitat for oppvekst og også for naturlig rekruttering av fisk.
Ved utbygging, vil avrenningsvannet fra lastesone og parkeringsareal kunne føre til økt avrenning av
partikler og asfaltrester som inneholder forskjellige tungmetaller og organiske forbindelser som PAH
og PCB. I tillegg kan avrenning fra mulig oljesøl i forbindelse med lastesone/varelevering forekomme.
Det er å vente at avrenning fra slike områder vil kunne gi konsentrasjoner av kobber, kvikksølv og bly i
overvann fra området som vil være forurenset. En kan også vente at kadmium konsentrasjonene vil
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være relativt høye, mens vanlige verdier av PAH og PCB er lave. Avrenning og vann fra gravplass vil i
liten grad påvirke vannkvaliteten i vassdraget.
I forbindelse med anleggsarbeidene, vil en ventelig få betydelig tilførsel av organisk stoff til
vassdraget, men også tilrenning av både steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget. Avrenning fra
slike anleggsarbeider i vassdrag kan inneholde betydelige mengder både steinstøv og nitrogenstoffer
som er rester av sprengstoff. Steinstøv fra sprengstein kan inneholde partikler med skarpe kanter som
kan gi skader på fiskegjeller og andre ferskvannslevende organismer som puster med gjeller. Det er
særlig de største partiklene fra særlig harde bergarter som utgjør den største risiko for skade. Generell
tilslamming av vannet i vassdrag med leire- og siltpartikler behøver ikke medføre risiko for akutt skade
på organismer, men omfattende nedslamming av områder kan resultere i lavere biologisk produksjon. I
innsjøer vil redusert sikt medføre mindre primærproduksjon og dermed totalt lavere biologisk
produksjon. Avrenning fra sprengsteinfyllinger kan også inneholde relativt mye sprengstoffrester, med
betydelig innhold av nitrogenstoffer, som i høye konsentrasjoner kan være skadelig for bunndyr og
fisk. Det er særlig innholdet av ammonium (NH4), som er i surhetsavhengig balanse med ammoniakk
(NH3), som kan utløse akutt giftighet hos vannlevende organismer.

KONKLUSJON FISK OG FERSKVANNBIOLOGI
De ulike elementene knyttet til beskrivelse av fisk og ferskvannsbiologi i tiltaks- og influensområdet, er
angitt å ha ”liten verdi”.
Virkningene av 0-alternativet er omtalt som økende gjengroing av de tilstøtende områdene til de to
elvene, vi ikke med medføre noen betydelig endring fra dagens forhold. Virkningen av 0-alternativet
vil derfor ”ikke ha noe omfang” for fisk og ferskvannsbiologi i de nærmeste 10 årene.
Dagens to planlagte omlagte elvestrekninger vil selvsagt bli fullstendig fjernet, slik at de rent fysiske
virkningene vil bli store på de konkrete strekningene. Samtidig er utløpet fra Banntjørn og ned til
motorveien allerede i dag en kunstig kanal sprengt delvis i fjell, et arbeid som ble utført i en tid da man
hadde lite fokus på tilrettelegging for biologisk mangfold eller fisk og ferskvannsbiologi. Elven fra
Angeltveit har i dag en mye mindre vannføring enn tidligere, noe som sammen med gjengroingen langs
elveløpet, fører til en betydelig tilslamming av bunnsubstratet i elven.
Siden de to elvene skal reetableres i en grøntsone rundt IKEA-tomten, og ikke har planlagt å legge
disse to strekningene i rør, vil de bli tilrettelagt (se avsnitt om avbøtende tiltak nedenfor). Så selv om
den umiddelbare virkningen av tiltaket synes relativt omfattende i tiltaksområdet, så vil virkningen i
forhold til dagens situasjon kunne ha et ”middels positivt omfang” for fisk og ferskvannsbiologi i
området.
Konsekvensene av planlagte tiltak for fisk og ferskvannsbiologi blir da en sammenstilling av verdi og
virkningens omfang i henhold til figur 2 på side 11:
• 0-alternativet ingen utbygging: Ingen konsekvens ( 0 ).
• Ny gravplass og nytt IKEA: Liten positiv konsekvens ( + ).
Siden 0-alternativet ikke hadde noen konsekvens, blir konsekvensene av tiltaket som omtalt.
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AVBØTENDE TILTAK
Når en eventuell anleggsfase starter opp, skjer dette etter en forutgående behandling der prosjektets
positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser, blir vurdert opp mot hverandre.
Tiltakshaver er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt. Dette gjelder også i henhold til
Vannressursloven § 5, der det fremgår at tiltak i og ved vassdrag skal planlegges og gjennomføres slik
at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragtiltak skal fylle
alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom.
Nedenfor er det omtalt mulige tiltak som har som formål å redusere de negative konsekvensene og
virke avbøtende ved en eventuell utbygging av nytt IKEA-varehus.

VEGETASJON OG BUFFERSONER
Tap av vegetasjonsområder ved en utbygging kan til en viss grad erstattes ved å sette av grøntarealer
både inne i det utbygde området, og kantsoner med høyere vegetasjon rundt, slik som planlagt. Det er
viktig å understreke at ryddige parkanlegg med kortklipte plener og ensartet vegetasjon ikke er
optimale for fuglelivet. I stedet bør en sette av heterogene områder, med en vekslende grad av tett
vegetasjon, noen lommer med høyere trær og åpne myrpartier innimellom.
Der habitattyper forsvinner vil andre kunne skapes. Med nye habitat vil også nye fuglearter kunne finne
seg til rette, og det kan være aktuelt å legge til rette for dette i den videre planlegingen av utbyggingen.
Arter som kan tenkes å bli vanligere ved en urbanisering lik det IKEA-anlegget vil medføre er
tyrkerdue og gråspurv. Alle trives godt i urbant miljø, men vil nok til en viss grad være avhengig av at
det er litt gjenværende skog – gjerne parkanlegg. Arter som trolig vil dra nytte av beplantning i
tilknytning til IKEA er løvsanger, finker, ringdue, kråke, skjære, stær, blåmeis og kjøttmeis.
Opphenging av fuglekasser i IKEAs nærområde vil kunne øke bestandene av stær, meiser og svarthvit
fluesnapper. Målrettet utplassering av fuglekasser vil også kunne øke bestanden av kattugle, en art som
så langt ikke er registrert i planområdet. Avhengig av arkitektur vil taket på varesenteret kunne tiltrekke
seg hekkende fiskemåker. Store, flate tak er ofte yndete reirplasser for denne arten ved at fuglene her
f.eks. slipper unna reirplyndrere som rev og andre rovdyr.
Banntjørn er ikke noen rik fuglebiotop i dag, og det hekker ingen arter der i dag som er spesielt vare for
forstyrrelser. Lokalitetens betydning for fuglelivet kan opprettholdes ved å beholde en kantsone med
busker, trær og kratt langs bredden av tjernet, sammen med den nåværende vannvegetasjonen. Her vil
for eksempel ender og spurvefugler kunne finne egnet habitat og reirplasser, og andunger vil kunne
finne skjul. Ved å beholde vegetasjonen rundt tjernet, og dermed beholde det så skjermet fra
omgivelsene som mulig, øker også sannsynligheten for at sangsvanene skal fortsette å bruke lokaliteten
i vinterhalvåret.
På den annen side er det sannsynlig at en ved å lage en park rundt Banntjørn, med plener inntil der det
er muligheter for folk å mate fuglene, vil kunne skape et nytt fuglemiljø som spesielt ender (primært
stokkand) og måker (primært fiskemåke) kan dra nytte av i det minste utenom hekketiden. Det er
imidlertid primært ønskelig at habitatet beholdes så skjermet som det er i dag, noe som betyr at
gjennomgående gangveier etableres i noe avstand fra Banntjørn. Bergen kommune har i sin grøntplan
etablert det nedenforliggende Liavatnet som ”parkvann”, slik at det ikke er nødvendig med ett til i
samme området.
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UTFORMING AV OMLAGT VASSDRAG
Det er lite fall og betydelig økt lengde på den omlagte elvestrekningen. Elveløpet i buffersonen rundt
IKEA-tomten planlegges med meandrerende elv med vekselvis kulper mellom svingene og grunnere
strekninger i svingene. Det vil være naturlig å etablere elven på en relativt bred slette med høyder på
fra 0,5 til 1,5 meters høyde over vanlig vannstand, noe som kan tillate både flomsletter og
”våtmarksområder” med tilpasning til fuglelivet.
I elveløpet vil en ha anledning til å tilrettelegge for gode vilkår for fisk og ferskvannsorganismer for
øvrig. Dette kan gjøres ved å etablere et variert bunnsubstrat, ved å plassere ut stein i størrelsesorden
30-50 cm tilfeldig på hele elvestrekningen med hovedvekt på svingene, mens elvesengen kan veksle
mellom bart fjell og et lag på 10-20 cm med stein i størrelseskateogorier 5-15 cm, med noen 20-30 cm
stein innimellom. De største steinene ”plantes” nedi dette. Videre må det i kulpene og enkelte områder
innimellom, suppleres med substrat i størrelsekategorier mellom 1-2 og 3-5 cm grus/pukk fra naturlig
elvemateriale/morenemateriale. Dette utgjør gytesubstrat, som må dominere i utløpet av kulpene og inn
mot svingene. Sprengstein eller oppmalt stein er lite gunstig i denne sammenhengen.
Nærmere detaljer vil være mulig å beskrive når elveløpet er gravd av og skutt ut. Endelig tilrettelegging
av elvesengen vil først være på plass når første betydelige flom har snudd opp ned på den etablerte
elvestrekningen.

BEGRENSE FORURENSING
Overvannet fra parkeringsplassen kan i perioder inneholde konsentrasjoner av stoffer som kan forringe
vannkvaliteten i Dalaelva. Dette kan spesielt oppstå i nedbørsperioder etter lengre oppholdsperioder,
eller i forbindelse med snøsmelting. Kraftig nedbør vil føre til rask avrenning fra parkeringsarealet, og
avrenningsvannet vil i første fase av avrenningen inneholde en oppkonsentrert mengde av tungmetaller
og andre miljøgifter som har samlet seg fra forrige nedbørsepisode. Siden avrenningsvannet i en slik
”first-flush” fra parkeringsarealet vil nå vassdraget mens vannføringen ellers er lav, vurderes det derfor
å være behov for rensing av overvannet fra parkeringsarealet.
Se for øvrig Naturfaglig KU-rapport nr 2.
I anleggsfasen må det påregnes tiltak for å begrense tilførslene av både organisk stoff og
sprengsteinstøv med rester av sprengstoff til vassdraget. De organiske stoffene stammer fra myr og
jordsmonn, mens de øvrige fra stedlige sprengningsarbeider i området, men også fra tilkjørte
sprengsteinmasser. Det er særlig nitrogenstoffene fra sprengstoffrester som kan være giftig, men også
de største partiklene av sprengsteinstøv fra harde bergarter kan medføre skader på gjeller.
Det kan være hensiktsmessig å foreta arbeidene med masseutskifting i området slik at det etableres et
større basseng ned mot motorveien, der løsmassemektigheten er størst. Her kan det etableres en lense
som begrenser tilførslen av partikulære stoffer nedstrøms.
Utvasking av sprengstoffrester fra sprengsteinmasser skjer over tid, og er lettløselige i vann. Dermed er
det vanskeligere å begrense tilførslene ved fysiske installasjoner. En får satse på at store
nedbørsmengder og høy vannføring kan bidra til å fortynne dette til mindre skadelige nivåer. Det er
også mulig å tenke seg et system for at mye av disse vannmassene føres i egen ledning til
flomoverløpet i Liavatnet, og føres bort fra vassdraget i kloakktunnelen dersom det viser seg å få
skader for fisk i Liavatnet.
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING
Tilførsler under anleggsfasen
Det oppstartede ”base line” program for vannkvalitet i vassdraget bør følges opp med både oppstrøms
og nedstrøms vannprøvetaking under både utbyggingsfasen og ved driftsfasen av anlegget. Dette bør gå
minst månedlig i anleggsfasen, og utvides med analyseparametre for de ulike potensielt giftige
nitrogen-stoffene. I dag er det bare total-nitrogen som overvåkes.
Oppfølging av fisk nedstrøms i vassdraget med hensyn på dokumentasjon av eventuelle skader på
fiskegjeller, samt de generelle forholdene i Liavatnet ved store tilførsler av både organisk materiale og
steinstøv fra anleggsområdet.

Oppfølging av ny elv
Ved tilrettelegging for biologisk mangfold i de omlagte elvene, vil det være nyttig med en enkel årlig
oppfølging etter etablert tiltak, for å dokumentere både forekomst av fisk, eventuelt rekruttering på
strekningen og også undersøke etablering av bunndyr i vassdraget.

Oppfølging av fugleliv
Etter gjennomføring av tiltaket, bør de foretatte ornitologiske registreringene gjentas med noen års
mellomrom, slik at man får dokumentert eventuelle endringer i faunasammensetning og nye arters
utnyttelse av tiltakets bygninger og arealer.
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