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FORORD 

Søfteland Idrettslag ønsker å regulere et område ved Fitjane på Søfteland for å etablere en idrettspark. 

ABO Plan og Arkitektur AS er innleid til å lage en reguleringsplan og har bedt Rådgivende Biologer 

AS om en verdivurdering av planområdet i henhold til Naturmangfoldloven. 

 

Rapporten bygger på feltundersøkelser innenfor planavgrensningen utført av Conrad J. Blanck den 25. 

mai 2018, samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder. 

 

Rådgivende Biologer AS takker ABO Plan og Arkitektur for oppdraget. 

 

Bergen, 15. juni 2018 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C.J. & L. Eilertsen 2018 

Søfteland Idrettspark, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold. Rådgivende Biologer 

AS, rapport 2771, 25 sider, ISBN 978-82-8308-559-4. 

 

TILTAKET 

Det er planer om å etablere en idrettspark i Søfteland, Os kommune, for Søfteland Idrettslag med 

idrettsanlegg, klubbhus, idrettshall og fotballbaner. Planområdet er omtrent 88 daa.  

 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet omfatter i hovedsak landareal, men inkluderer også en liten del av sørenden av 

Gåssandvatnet, også kalt Bergstøvatnet. Landarealet består av myr, skog og gjengroende kulturmark. 

Det inngår også en del tekniske inngrep; E39, noen boliger og en kraftlinje. Gåssandvatnet er en del av 

Osvassdraget, som er et verna vassdrag.   

 

VERDIVURDERING 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Sør for planområdet og langs Bergstøvatnet, er det fra før registrert en mudderbank (E04). Denne 

vurderes å være innenfor influensområdet og har en B-verdi (viktig). Verdien begrunnes med at 

mudderbankens størrelse og forekomst av lokalt sjeldne arter og stor forekomst av den rødlistede 

karplanten skaftevjeblom (NT).  

 

På befaringen ble det registrert en kystmyr (A08) midt i planområdet. Lokaliteten er intakt og er middels 

stor. Den er vurdert å ha en B-verdi (viktig). Kystmyra har en åpen myrflate og denne myrtformingen 

er vurdert som en rødlistet naturtype med status VU (sårbar). Både elveløp og innsjø er forøvrig 

rødlistede naturtyper med status NT og VU.  

 

Ingen av de nevnte naturtypene har status som utvalgt etter naturmangfoldloven.  

 

• Tema naturtyper på land og i ferskvann vurderes å ha stor verdi. 

 

Viltområde 

Bergstøvatnet er registrert som et viktig viltområde, siden området blir brukt regelmessig av 

overvintrende sangsvaner.  

 

• Tema viltområder vurderes å ha middels verdi. 

 

Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter 

Søftelandselva, som munner ut i Bergstøvatnet, er et viktig funksjonsområde for flere 

ferskvannsorganismer. Der finnes det viktige gyteområder for laks og sjøaure, som har en betydelig rolle 

for fiskebestanden i Oselvvassdraget.  

 

Elvemusling er registrert opp til Røykenes i Søftelandselva (6,9 km elvestrekning fra sjøen).  

• Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter har stor verdi 

 

Artsforekomster 

Det er kjente forekomster av elvemusling i Søftelandselva. Ål (VU) finnes i hele Oselvvassdraget. En 

større bestand av skaftevjeblom (NT) finnes i strandsonen på vestsiden av Gåssandvatnet.  



 

Rådgivende Biologer AS 4 Rapport 2771 

 

Av rødlistede fugler er det observert tyrkerdue (NT) i influensområdet og gulspurv (NT) innenfor selve 

tiltaksområdet. 

 

• Tema artsforekomster vurderes å ha stor verdi. 

 

 
 

USIKKERHET 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser i mai 2018. 

Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under feltundersøkelsene. Det var i stor 

grad mulig å få oversikt over verdifulle naturtyper og artsforekomster av karplanter, moser og lav i 

tiltaks- og influensområdet, selv om arbeidet ble utført noe tidlig i vekstsesongen. Det er ikke utført 

fugleundersøkelser, så kunnskapsgrunnlaget for denne organismegruppen er noe dårligere. Det er heller 

ikke gjort fiskeundersøkelser, for dette fagtemaet er eksisterende informasjon svært god.  

Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet som godt og det er knyttet lite usikkerhet til verdivurderingen. 
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SØFTELAND IDRETTSPARK 

Det er planer om å regulere et område på om lag 88 daa ved Fitjane på Søfteland for Søfteland Idrettslag. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for idrettsanlegg, klubbhus, idrettshall og 

fotballbaner (figur 1). Planområdet omfatter i hovedsak gjengrodd kulturmark og myr på land, samt noe 

ferskvann siden deler av Gåssandvatnet inngår. Av tekniske inngrep inngår E39 i vest, noen få boliger 

og en kraftlinje.  

 

 

 

Figur 1. Øverst: Planområdets avgrensing i Søfteland (rød stiplet linje). Kartgrunnlag: Norge i Bilder. 

Nederst: Oversikt over planlagt idrettsanlegg, klubbhus, idrettshall og fotballbaner (kart fra ABO).  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAGRUNNLAG 

Denne verdivurderingen baserer seg på foreliggende informasjon og fra feltundersøkelser gjennomført 

25. mai 2018. Det var åpent skydekke og meget bra lysforhold. Det er sammenstilt resultater fra 

foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. 

Datagrunnlaget vurderes samlet som godt til middels: 3 (jf. tabell 1). 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

METODE 

VERDIVURDERING  

Denne rapporten er bygd opp etter en standardisert prosedyre beskrevet i Statens Vegvesen sin Håndbok 

V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er utviklet for å gjøre analyser, 

konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare. Foreliggende 

rapport er ment å ha fokus på de naturfaglige verdiene. Dette skal gi grunnlag for valg av konsept i den 

videre planprosess.  

 

Registrering og vurdering av verdi 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 

objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema.  

 

Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  

 

Verdi 

Liten                              Middels                              Stor 

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

                               Eksempel 

 

KRITERIER FOR VERDISETTING 

Naturmangfold 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser 

(Vegdirektoratet 2014). Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorden), limniske 

(ferskvann) og marine (brakkvann og sjøvann) systemer, inkludert livsvilkår (vannmiljø, jordmiljø) 

knyttet til disse. Kartlegging av naturmangfold utføres i tre nivåer; landskapsnivå, lokalitetsnivå og 

enkeltforekomster. I denne vurderingen er det naturmangfoldet på lokalitets- og artsnivå som er kartlagt 

og vurdert.  

 

Beskrivelser av vegetasjon på land og i ferskvann følger inndelingen i Fremstad (1997). Naturtyper blir 

kartlagt etter DN håndbok 13 på land, med de oppdaterte, men upubliserte fakta-arkene for håndboken.  
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Registrerte naturtyper er videre vurdert i forhold til oversikten over rødlistete naturtyper (Lindgaard & 

Henriksen 2011). Beskrivelsen av artsforekomster følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste for arter, 

her Henriksen & Hilmo (2015) og Norsk svarteliste for arter (Gederaas m. fl. 2012). Verdisettingen er 

forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på 

www.artsdatabanken.no. 

 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Influensområdet omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. Når det gjelder 

biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk og i forhold til topografi og 

hvilke arter som forekommer. For vegetasjon vurderes influensområdet å være 100 meter fra tekniske 

inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyrartene vurderes å være vesentlig mer, 

grunnet forstyrrelser i anleggsperioden.  

 

For akvatisk miljø (funksjonsområdet for fisk og andre ferskvannsarter) blir influensområdet større. Det 

aller meste av planområdet drenerer til søndre del av Gåssandvatnet, også kalt Bergstøvatnet. 

Influensområdet for akvatisk miljø inkluderer da hele Bergstøvatnet. Vurdert influensområde er 

kartfestet i figur 2. 

 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturmangfold 

Naturtyper på land og i 

ferskvann 

DN-håndbok 13 & 15 

Lindgaard & Henriksen 

2011 

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte naturtyper 

i verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori 

B og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 

og A 

Viltområder 

DN-håndbok 11 

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1. Ikke vurderte 

områder (verdi C)  

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 2-3. Viktige 

viltområder (verdi B) 

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 4-5. Svært 

viktige viltområder (verdi 

A) 

Funksjonsområder for 

fisk og andre 

ferskvannsarter 

DN-håndbok 15 

Ordinære bestander av 

innlandsfisk. 

Ferskvannsforekomster uten 

kjente registreringer av 

rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 

f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 

harr mfl. Forekomst av ål. 

Vassdrag med gytebestands-

mål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter < 500 

kg. Mindre viktige områder 

for elve-musling eller 

rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR. 

Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU og 

nær truet NT  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 

mfl. Nasjonale 

laksevassdrag. Vassdrag 

med gytebestands-mål/årlig 

fangst av anadrome 

fiskearter >500 kg. Viktig 

område for elvemusling 

eller rødlistearter i 

kategoriene sterkt truet EN 

og kritisk truet CR 

Artsforekomster 

Henriksen & Hilmo 2015 

Forekomster av arter som 

ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 

arter NT og arter med 

manglende datagrunnlag DD 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste. Fredete arter 

som ikke er rødlistet. 

Forekomster av truete arter, 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste, dvs. 

kategoriene sårbar VU, 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR 

http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 2. Vurdert influensområde for naturmangfold  



 

Rådgivende Biologer AS 9 Rapport 2771 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Området som planlegges regulert til idrettspark ligger ca. 6 km nord for Osøyro ved E39. Planområdet 

er på 87 daa, og omfatter i all hovedsak områder på land, men en liten del av området er avgrenset ut i 

sørlige del av Gåssandvatnet, kjent som Bergstøvatnet. Planområdet ligger i nedbørfeltet til 

Oselvvassdraget. Det er små høydeforskjeller i planområdet og høydeintervallet ligger mellom ca. 37 

og 47 moh. 

 

 

Figur 3. Planområdets omtrentlige plassering i Os kommune (grovt markert med rød sirkel). 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen innenfor planavgrensningen består av basalt og gabbro. Dette er mørke og mineralrike 

bergarter, som forvitrer lett og kan gi grunnlag for frodig vegetasjon. Løsmassene er hovedsakelig torv 

og myr. Langs Oselva, øst for planområdet, finnes det elveavsetninger. Ellers er løsmassene et tynt 

dekke med hav- og fjordavsetninger (figur 4). 

 

Skogen som vokser på myrarealet er uproduktiv, mens resten av skogen i planområdet har særs høy 

bonitet. Delvis inngår fulldurka jord og innmarksbeite i planområdet. Det fins litt bebyggelse i området 

fra før, for det meste langs E39 i vest. To kraftlinjer krysser også planområdet. (figur 5). 

 

Klimaet i Os kommune blir bestemt av dets lavereliggende og kystnære beliggenhet. Vintrene er milde 

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

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

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

 

Os kommune er nedbørrikt med mange nedbørsdager per år. Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 

1770 mm (1961-1990, Osøyro, eKlima).Klimaet styrer både vegetasjon og dyreliv og er avgjørende for 

inndelingen av vegetasjonssonen og vegetasjonsseksjonen området ligger i (Moen 1998).  

 

 

Planområdet ligger i den boreonemorale vegetasjonssone, der den lokale vegetasjonen er preget av 
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edelløvskoger med varmekjære arter i solvendte lier med godt jordsmonn. 

 

Områdets klima er også preget av høy luftfuktighet og sterk oseanitet og ligger derfor i den sterkt 

oseaniske vegetasjonsseksjon, humid underseksjon (O3h), som karakteriseres av vestlige 

vegetasjonstyper og oseaniske arter som er avhengige av høy luftfuktighet og lang vekstsesong (Moen 

1998). 

 

 

Figur 4. Løsmassekart over planområdet (rød stiplet linje). En del er torv og myr. Kilde: 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

 

Figur 5. Arealressurskart (AR5) over planområdet (svart stiplet linje) med skogbonitet. Kilde: 

kilden.nibio.no 
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GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Store deler av planområdet er preget av høy grunnvannstand og består av jordvannsmyr (minerotrof 

myr). Planter som pors, elvesnelle, duskull, bukkeblad og blåtopp indikerer at myra er middels 

næringsrik og kan klassifiseres som en intermediær fastmattemyr (L2, jf Fremstad 1997). Det er også 

sparsomme innslag av sverdlilje.  

 

Noen steder er det innslag av våt/fuktig, middels næringsrik eng (G12), hvor det finnes karplanter som 

tepperot, engkarse, bekkeblom og mjødurt. Artene indikerer både fuktige og næringsrike forhold og 

tidligere beite.  

 

På tørrere partier i planområdet er det ung skog. Bjørk er dominerende treslag, og i tillegg finnes en del 

vestamerikansk hemlokk og edelgran, og sporadiske innslag av furu. Vestamerikansk hemlokk og 

edelgran er begge svartelistede arter. Det finnes enkelte døde trær i noen partier av skogen (figur 6), 

både stående og liggende og i hovedsak av vestamerikansk hemlokk og edelgran. Spor av hogst finner 

man også rundt Bergstø. Feltsjiktet i skogspartiene er til dels også påvirket av høy grunnvannsstand og 

flere arter fra de åpne myrflatene finnes her, i tillegg til torvmyrull.  

 

I sørøst mot Bergstøvatnet er det en tørrere kolle med blåbærskog (A4) der blåbær, skogstjerne, gauksyre 

og hvitveis dominerer i feltsjiktet (figur 6). På østsiden av kollen er det innslag av litt rikere vegetasjon, 

men ikke rikere enn småbregneskog (A5), selv om det finnes sporadiske innslag av lågurten liljekonvall. 

Her er det også innslag av rogn i tresjiktet, men de svartelistede treslagene dominerer fortsatt i denne 

skogen. 

 

Vegetasjonen helt sør og vest i planområdet er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og det finnes 

mye spor av hogst. Mellom de gjenstående bjørketrærne står det mye geitrams, men også unge 

platanlønn (SE), som har høyt potensiale å spre seg i området. 

 

Det finnes en tydelig sti helt vest i området langs E39 og i skogen langs Gåssandvatnet er det en del 

forsøpling (figur 6). Det er lite strandvegetasjon langs Gåssandvatnet innenfor planavgrensingen, og 

med unntak av et større innslag av flaskestarr i en av buktene, er det brå overgang fra fastmark til vann.  
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Figur 6. Øverst: Et våtere parti i kystmyra med mye bukkeblad (t.v.). Fukteng med engsnelle, engsoleie 

og engkarse (t.h.). Midterst: Ung, fattig blåbærskog på tørrere mark, blant annet med en del edelgran 

(t.v.). Liggende død i småbregneskog nær Gåssandvatnet. (t.h.). Nederst: Noe forsøpling langs  

Gåssandvatnet (t.v.). Liten sti, dyrket mark og spor etter hogst i vest (t.h.). 
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er utført i Os kommune av Gaarder (2012). Registreringene 

fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). Det er også 

utført viltkartlegging etter DN-håndbok 11 i Os kommune (Håland & Mjøs 2006). I Artsdatabankens 

Artskart (artskart.artsdatabanken.no) fins det noen registreringer av rødlistearter i influensområdet fra 

før, for det meste fugl. 

 

Rådgivende Biologer AS (RB) har gjennomført elektrofiske i Oselvvassdraget siden midten av 1990-

tallet (Sægrov mfl. 2012) og deltatt i overvåkingen av elvemuslingbestanden i Hordaland og 

Oselvvassdraget (Kålås 2011). I tillegg har RB utarbeidet en soneforvaltningsplan for arealbruk langs 

Oselvvassdraget, med utgangspunkt i å ivareta elvemusling, laks og sjøaure i vassdraget (Eilertsen mfl. 

2017). 

 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Sør for planområdet, der bekken fra Vinddalsvatnet har utløp i Bergstøvatnet, er det fra før registrert en 

mudderbank (E04, jf. DN håndbok 13). Lokaliteten er vurdert å ha B-verdi (viktig). Verdien begrunnes 

med at mudderbanken er svært stor og fint utviklet med forekomst av lokalt sjeldne arter, som er tilpasset 

store svingninger i vannivået, og stor forekomst av den rødlistede vannplanten skaftevjeblom (NT; Nær 

truet jf. Henriksen & Hilmo 2015). Skaftevjeblom finnes i et område med utstrekning på ca. 200 m og 

er stort sett under vann ved høy vannstand.  

 

Under befaringen 25. mai ble det registrert en kystmyr (A08) midt i planområdet. Myra er uten spesielle 

spor av slitasje eller grøfting, men er preget av gjødsling fra tilliggende kulturmark. Myra er også svært 

fuktig. Den ligger inntil både elv og innsjø og påvirkes trolig en del av flom. Derfor er det en god del 

fukteng inne i mellom, klassifisert som våt/fuktig, middels næringsrik eng med arter som tepperot, 

engkarse, bekkeblom og mjødurt. Det er ikke beitedyr i området nå, men tidligere har nok både myra og 

fuktengene blitt beitet sporadisk. Myra tilsvarer den rødlistede naturtypen åpen myrflate, som har status 

sårbar (VU) jf. Lindgaard & Henriksen (2011). Myra har typiske arter som blant annet pors, elvesnelle, 

duskull, bukkeblad og blåtopp i feltsjiktet. På grunn av at lokaliteten har nokså god tilstand og størrelse 

vurderes den å ha B-verdi. 

 

Det er små partier med ung skog i tiltaksområdet og det ble ikke registrert naturtyper i skog etter DN-

håndbok 13. I skogspartiene er det også store innslag av svartelisteartene edelgran (Høy risiko, HI) og 

vestamerikansk hemlokk (Svært høy risiko, SE).  

 

I influensområdet inngår også to andre rødlistede naturtyper; Elveløp (NT) og innsjø (VU), som ikke er 

avgrenset som egne naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13. De legges likevel vekt på i 

verdivurderingen. Naturtypelokalitetene vist på kart i figur 10 og listet i tabell 3. En utdypende 

naturtypebeskrivelse av kystmyra er gitt i vedlegg 1.  

 

• Tema naturtyper på land og i ferskvann har stor verdi 

Tabell 3. Registrerte naturtyper etter DN-håndbok som inngår i influensområdet til planlagt Søfteland 

idrettspark.  

Område Naturtype Kilde Verdi 

Bergstø Mudderbank Naturbase B 

Bergstø - Fitjane Kystmyr (Åpen myrflate) RB B 

http://www.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app
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Figur 7. Store deler av planområdet består av naturtypen kystmyr. Det er også betydelige innslag av 

våteng.  

 

VILTOMRÅDER 

Bergstøvatnet er registrert som et viktig viltområde siden området blir regelmessig brukt av 

overvintrende sangsvaner. Nærmeste viktige trekkveg for hjort finnes ca. 500 m nordvest for 

planområdet og går langs vestsiden av nordre del av Gåssandvatnet (Håland & Mjøs 2006). Denne 

trekkvegen ligger utenfor influensområdet. 

 

• Tema viltområder har middels verdi 

 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Det aktuelle planområdet inngår i nedbørsfeltet til Gåssandvatnet (figur 8), som er en del av 

Oselvvassdraget. Oselvvassdraget (055.7Z) strekker seg fra Gullfjellet i nord til Osøyra i sør. Vassdraget 

er omtrent 29 km langt og består av langstrakte innsjøer med elvestrekninger mellom. Laks og sjøaure 

kan vandre ca. 26 km oppover vassdraget, men bare ni kilometer av dette er elvestrekninger. Nederste 

2,7 km fra Spongo til sjøen er selve Oselva. Søftelandselva, Samdalselva og Nordelva har lange 

elvestrekninger lenger oppe i vassdraget. Vassdraget har et nedbørfelt på 110 km2, og en årlig vannføring 

til sjø på rundt 300 millioner m3. Dette utgjør en gjennomsnittlig vassføring ved utløp til sjø på 9,5 m3/s. 

 

Søftelandselva som munner ut nord i Bergstøvatnet, er et viktig funksjonsområde for flere 

ferskvannsorganismer. Der finnes det viktige gyteområder for laks og sjøaure (Eilertsen mfl. 2017a). 

Elvemusling finnes i Oselvvassdraget fra Oselva og opp til Røykenes i Søftelandselva. I de siste tiårene 

har det vært en betydelig forbedring av vannkvaliteten i Søftelandselva (Eilertsen mfl. 2017a, 2017b) 

og rekruttering av nye individer har blitt observert (pers. medd. Steinar Kålås). 
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Figur 8. Utsikt mot Bergstøvatnet (sørlige del av Gåssandvatnet) fra strandsonen i planområdet. Her 

planlegges et kajakk- og roanlegg.  

Det er utarbeidet et forslag til soneforvaltning for Oseelvvassdraget (Eilertsen mfl. 2017) med 

utgangspunkt i tilstanden for elvemusling og anadrom fisk. I forslaget er vassdraget inndelt i fire ulike 

soner:  

 

I risikosone 1, som er eksisterende eller potensielt leveområder for elvemusling, samt gyteområder for 

anadrom fisk, er det anbefalt at det ikke skal være arealbeslag eller direkte utslipp av forurensing til 

vassdraget.  

 

I risikosone 2 (20 meter ut fra sone 1) bør arealbeslag unngås og eventuelle tiltak som kan medføre 

tilførsler av skadelige stoffer til vassdraget, må pålegges avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfase.  

 

I risikosone 3 (80 meter ut fra sone 2) kan arealbeslag tillates og tiltak over 500 m² bør 

konsekvensutredes.  

 

I risikosone 4 (100 meter langs innsjø og vannstreng oppstrøms eksisterende og/eller potensiell 

elvemuslingforekomst og gyteområder for anadrom fisk, samt potensiell forekomst av anadrom fisk) 

kan tiltak tillates. Tiltak som kan medføre tilførsler av skadelige stoffer til vassdraget, bør pålegges 

overvåkingsprogram som sikrer at konsentrasjonene ikke overskrider akseptable verdier i vassdraget, 

verken i anleggsfase eller driftsfase. Avgrensinger av risikosonene i forhold til planområdet er vist på 

kart i figur 9. 

 

Selve planområdet overlapper i svært liten grad direkte med viktige leveområder for elvemusling og 

gyteområder for anadrom fisk som finnes i Søftelandselva. Men hele det anadrome Bergstøvatnet inngår 

i influensområdet, noe som tilsier at funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har stor verdi.   

 

• Tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har stor verdi 
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Figur 9. Planområdet i forhold til foreslåtte risikosoner for Oselvvassdraget.  

 

ARTSFOREKOMSTER 

I Artskart foreligger det noen observasjoner av rødlistearter innenfor planavgrensningen og i 

influensområdet. 

 

Det er kjente forekomster av elvemusling (VU) i Søftelandselva (Eilertsen mfl. 2017), som er klassifisert 

som et funksjonsområde for arten. Eldre observasjoner av elvemusling finnes også nord for 

Gåssandvatnet og andre steder i Oselvvassdraget. Ål (VU) finnes i hele Oselvvassdraget. 

 

En større bestand av skaftevjeblom (NT) finnes ved strandsonen langs vestsiden av Gåssandvatnet og 

sør for planområdet. Av rødlistede fugler er det observert tyrkerdue (NT) i influensområdet og gulspurv 

(NT) innenfor planavgrensningen. Mange gulspurver (NT) har blitt observert under hagefugletellingene 

som ble gjennomført i 2010 og 2011 i planområdet. Det er ukjent om noen av de rødlistede fugleartene 

hekker i influensområdet. Stedbundne rødlistearter er kartfestet i figur 10 og listet i tabell 4.  

 

Etter en korrespondanse med Fylkesmannen i Hordaland, fikk vi 24. april 2018 informasjon om at det 

ikke finnes arter unntatt offentlighet ved Søfteland. 

 

• Tema artsforekomster har stor verdi 
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Tabell 4. Registrerte rødlistearter i tiltaks- og influensområdet for planlagt Søfteland idrettspark. 

Rødlistestatus iht. Henriksen & Hilmo (2015). 

Rødlisteart Rødlistekat. Funnsted Kilde 

Elvemusling VU Søftelandselva, Gåsandvatnet Flere, bla. Artskart 

Ål VU Oselvvassdraget Artskart 

Skaftevjeblom NT Gåssandvatnet vest Artskart 

Tyrkerdue NT Søfteland skule Artskart, Håland & Mjøs 2006 

Gulspurv NT Fitjane, Eikhaugveien Artskart 

 

 

Figur 10. Naturtyper, stedbundne rødlistearter og viktige viltområder i planområdet og 

influensområdet. Influensområdet er illustrert på eget kart i figur 2.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tabell 5 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert. Verdisatte lokaliteter er 

avgrenset på kart i figur 11.  

 

Tabell 5. Oppsummering av verdier i influensområdet for planlagt Søfteland idrettspark.  

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Naturtyper på land og i 

ferskvann 

To naturtyper etter DN-håndbok 13 med B-verdi i 

influensområdet. En av disse er også en rødlistet naturtype. I 

tillegg er både elveløp og innsjø rødlistede naturtyper.  

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

Viltområder Bergstøvatnet er registrert som et viktig viltområde ----------------------- 
                     

Funksjonsområder for 

fisk og andre 

ferskvannsarter 

Det er både laks og sjøaure i denne delen av Oselvvassdraget. I 

Søftelandselva er det gyteområde for laks og aure og en fåtallig 

elvemuslingbestand. Ål finnes også i denne delen av vassdraget.  

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

Artsforekomster Flere rødlistede arter i influensområdet. Ingen stedbundne arter 

innenfor planavgrensingen.   
----------------------- 

                             

 

 

 

Figur 11. Oppsummering av verdier innenfor i influensområdet til planlagt Søfteland idrettspark.  
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USIKKERHET 

I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser i slutten av mai 

2018. Planområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under feltundersøkelsene. Det var i 

stor grad mulig å få oversikt over verdifulle naturtyper og artsforekomster av karplanter, moser og lav i 

tiltaks- og influensområdet, selv om arbeidet ble utført noe tidlig i vekstsesongen. Det er ikke utført 

fugleundersøkelser, så kunnskapsgrunnlaget for denne organismegruppen er noe dårligere. Det er heller 

ikke gjort fiskeundersøkelser, men Rådgivende Biologer har i flere år vært involvert i undersøkelser av 

ferskvannsorganismer i Oselvvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold vurderes derfor 

samlet som godt og det er knyttet lite usikkerhet til verdivurderingen.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Naturtypebeskrivelser 

 

Bergstø-Fitjane Kystmyr 

 

Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V 303873 6682986 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Conrad J. Blanck på grunnlag av eget feltarbeid den 25. mai 

2018 i forbindelse med kartlegging av naturmangfold ved Fitjane, Søfteland. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap mellom Bergstø i nordøst og 

Fitjane i nordøst ved Søfteland i Os kommune, Hordaland. Berggrunnen er rik og består av basalt. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en kystmyr (A08), med utforming 

jordvannsmyr. Vegetasjonen i myra består i all hovedsak av fattig intermediær fastmattemyr (L2). Det 

inngår partier med våt/fuktig, middels næringsrik eng med bekkeblom-utforming (G12a) og mjødurt-

utforming (G12c) i kantsonen av lokaliteten. 

 

Artsmangfold: Myra er intermediær og har typiske arter som pors, elvesnelle, duskull, bukkeblad og 

blåtopp i feltsjiktet. I kantsonen finnes det i tillegg tepperot, engkarse, bekkeblom og mjødurt, som tyder 

på næringspåvirkning fra omliggende kulturmark og tidligere beite. Torvmoser dominerer i bunnsjiktet. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er i stor grad intakt og det er ingen spor av grøfting, kjørespor 

eller annen slitasje. 

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert. 

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et typisk kystnært kulturlandskap.  

 

Skjøtsel og hensyn: Arealbeslag og grøfting vil være negativt for lokaliteten. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten ligger i boreonemoral vegetasjonssone og oppnår høy vekt på regional 

tilhørighet. Lokaliteten er knappe 11 daa og oppnår dermed moderat vekt på størrelse. Åpen myrflate er 

vurdert som en sårbar (VU) naturtype. Dette tilsier en B-verdi. 
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Vedlegg 2. Sporlogg av feltarbeid gjennomført 25.05.2018 av Conrad J. Blanck  

 

 
 


