
 

 

 

 R
A
P
P
O
R
T 

 Rådgivende Biologer AS   2870  
 

 

Nattlandslunden, Bergen 

kommune 

 

 

 

Verdivurdering av naturmangfold 
 



 

 

 



 

Forsidebilde: Eng på Nattlandslunden. Foto: Conrad J. Blanck 

Rådgivende Biologer AS  
 

 

RAPPORT TITTEL: 

Nattlandslunden, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold 

 

FORFATTERE: 

Conrad J. Blanck 

 

OPPDRAGSGIVER: 

TAG Arkitekter 

 

OPPDRAGET GITT:                   RAPPORT DATO: 

12. april 2019  20. mai 2019 

 

RAPPORT NR:            ANTALL SIDER:                   ISBN NR: 

2870 16 978-82-8308-611-9 

 

EMNEORD:  

- Platanlønn 

- Hule eiker 

- Liten ramsløkflue 

- Gjengroing 

 

 

 

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS 

Edvard Griegs vei 3, N-5059 Bergen 

Foretaksnummer 843667082-mva 

www.radgivende-biologer.no Telefon: 55 31 02 78 E-post: post@radgivende-biologer.no 

 

  

Rapporten må ikke kopieres ufullstendig uten godkjenning fra Rådgivende Biologer AS. 



 

Rådgivende Biologer AS 2 Rapport 2870 

FORORD 

TAG Arkitekter ønsker å regulere et område på Nattlandslunden i Bergen kommune for å etablere 

familieboliger. Rådgivende Biologer AS har blitt bedt om en verdivurdering av plan- og influensområdet 

i henhold til Naturmangfoldloven. 

 

Conrad J. Blanck er M. Sc. i landskapsøkologi og rapporten tar utgangspunkt i feltundersøkelser 

innenfor planavgrensningen og influensområdet utført av den nevnte konsulenten den 6. mai 2019, samt 

skriftlige kilder. 

 

Bergen, 20. mai 2019 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C. J. 2019. Nattlandslunden, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 2870, 16 sider, ISBN 978-82-8308-611-9. 

 

TILTAKET 

Det er planer om å etablere familieboliger på Nattlandslunden. Tomtene som planlegges detaljregulert 

til boliger ligger sør for Birkelundsbakken i boligområdet Nattland i Årstad bydel, Bergen kommune. 

Planområdet er på ca. 34 daa og består av skog, dyrket jord på drenert fulldyrket mark som ikke skjøttes 

og noen eneboliger. 

 

VERDIVURDERING 

Viktige naturtyper 

Fra før er det registrert ni gamle eiker som kvalifiserer som den utvalgte naturtypen hule eiker i 

planområdet.  Ytterlige åtte hule eiker ble kartlagt i influensområdet under feltarbeidet den 6. mai 2019. 

I tillegg ble det registrert en rik edellauvskog med C-verdi etter DN-håndbok 13. 

 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Observasjon av bladminer på ramsløkblader i planområdet under feltarbeidet tilsier forekomst av 

rødlistearten liten ramsløkflue (NT). Området med forekomst av ramsløk har blitt kartfestet som 

funksjonsområde for arten. Resterende ubebygd område i plan- og influensområdet har noe verdi som 

funksjonsområde for vanlige fugle- insekt- og pattedyrarter i området. 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

De største verdiene innenfor influensområdet er tilknyttet den utvalgte naturtypen hule eiker. 

 

Tema Lokalitet Grunnlag for vurdering Verdi 

Viktige naturtyper 
1. Kolle ved Nattlandsbotn 

Naturtype etter DN-håndbok 13 med 

C-verdi Forekomst av flere hule eiker. 
Middels 

2. – 18. Hule eiker i plan- 

og influensområdet 

Naturtype etter DN-håndbok 13. 

Utvalgt naturtype. 
Stor 

Økologiske 

funksjonsområder for 

arter 

19. Ramsløkforekomst 
Funksjonsområde for liten 

ramsløkflue (NT) 
Middels 

20. Resterende ubebygd 

planområde 

Funksjonsområde for flere vanlige 

arter i distriktet. 
Noe 

 

USIKKERHET 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser. Det foreligger noe 

informasjon om naturmangfoldet i tiltaksområdet fra før og det ble gjennomført feltarbeid 6. mai 2019 

av Conrad J. Blanck. Dette er litt tidlig i vekstsesongen for noen karplanter, men et bra tidspunkt for 

moser og lav. Planområdet var oversiktlig, lett tilgjengelig og ble godt undersøkt. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes som godt og det knyttes lite usikkerhet til feltarbeid og verdivurderingen. 
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NATTLANDSLUNDEN 

Det er planer om å etablere familieboliger på Nattlandslunden. Prosjektet befinner seg i en tidlig 

planleggingsfase og det foreligger bare en skisse over omtrentlige plasseringer av fremtidige boliger 

innenfor planavgrensningen (figur 1.) 

 

  

Figur 1. Venstre: Planområdet er avgrenset med grønn linje. Figur fra oppdragsgiver. Høyre: Skisse 

av mulig boligplassering tilsendt fra oppdragsgiver (t.h.). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Denne verdivurderingen baserer seg på foreliggende informasjon fra litteratur og databaser og fra 

feltundersøkelser gjennomført 6. mai 2019 av Conrad J. Blanck. Det var meget bra lysforhold og 

området var lett tilgjengelig og oversiktlig. Det er sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur og 

gjort søk i nasjonale databaser. 

 

Bergen kommune gjennomførte naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13 i 2000 (Bergen kommune 

2002). Resultatene fra dette arbeidet ligger inne på Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). 

Det er ikke avgrenset naturtyper i planområdet fra dette arbeidet. I Artsdatabankens Artskart 

(https://artskart.artsdatabanken.no) foreligger det noen få registrerte observasjoner innenfor 

planavgrensningen. 

 

Opus har kartlagt fire store eiker i et delområde av planområdet for å unngå eventuelle framtidige 

misforståelser når uthogging av tomten skal finne sted. Resultatene foreligger i et notat (Spikkeland 

2018). 

 

OG arktitekter har sammenstilt et utgangspunkt for steds- og byromsanalyse, som beskriver områdets 

karakter (Reinholdtsen & Grøstad 2018). Her er det også kartfestet flere store eiker innenfor 

planavgrensningen. Ingen av eikene er registrert i Naturbasen. 

 

Datagrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes samlet som godt: 3. 

 

VERDIVURDERING 

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

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

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

få konsekvens. 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. Denne 

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

 

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

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

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

eller et funksjonsområde for en art. 

 

  

http://www.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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VURDERING AV VERDI 

Verdi er et mål på hvor stor betydning en registrering har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen 

blir vurdert etter en femdelt skala fra "uten betydning" til "svært stor" verdi (tabell 2).  

 

Naturmangfold 

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

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

 

Naturmangfold er delt inn i to undernivå; viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder for arter 

(tabell 1). Viktige naturtyper omfatter naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN, Halvorsen mfl. 

2016) og DN-håndbok 13, 15 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007a, 2007b), som 

omfatter henholdsvis land, ferskvann og sjø. Registrerte naturtyper blir videre vurdert etter Norsk 

rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018). Økologiske funksjonsområder for arter omfatter 

funksjonsområder for arter registrert i Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015) og globale 

rødlister, samt ansvarsarter og verdifulle vassdrag/bestander av ferskvannsfisk etter NVE rapport 

49/2013 (Sørensen 2013). 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av naturmangfold. 

Fagtema 
Ingen 

betydning 
Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Viktige 

naturtyper 

DN-håndbok 

13,15,19 

Norsk rødliste 

for naturtyper 

(Artsdatabanken 

2018) 

 

Lokaliteter med 

verdi C. 

Hverdagsnatur. 

Flora og fauna 

representativ for 

regionen. 

Lokaliteter med verdi C til 

B. 

 

Lokaliteter med verdi 

B til A. Utvalgte 

naturtyper med verdi 

B/C. 

Lokaliteter med verdi 

A. Utvalgte naturtyper 

verdi A. 

Økologiske 

funksjons-

områder for 

arter 

Henriksen & 

Hilmo 2015 

Sørensen 2013 

 

Områder med 

funksjoner for 

vanlige arter og vidt 

utbredte NT arter. 

Vassdrag/bestander 

av "liten verdi". 

Funksjonsområder som er 

lokalt til regionalt viktige, 

og for NT arter, fredete 

arter utenfor rødliste og 

spesielt hensynskrevende 

arter. Vassdrag/bestander 

av "middels verdi" og 

vassdrag med forekomst 

av ål. 

Funksjonsområder 

som er regionalt 

viktige, og for VU 

arter, NT-arter som er 

norske 

ansvarsarter/globalt 

rødlistet. 

Vassdrag/bestander 

av "stor verdi" og 

viktige vassdrag for 

ål. 

Funksjonsområder 

som er 

nasjonalt/internasjonalt 

viktige, og for CR 

arter, EN/VU arter 

som er norske 

ansvarsarter/globalt 

rødlistet. 

Vassdrag/bestander av 

"svært stor verdi". 

 

AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. Dette omfatter tomtene 

11 mfl gnr 11, bnr 2, 304 og 722. 

 

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 terrestrisk vegetasjon vurderes influensområdet å være 100 meter fra 

tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugleartene vurderes å være vesentlig mer, grunnet 

forstyrrelser i anleggsperioden. 

 

Vurdert influensområde er kartfestet i figur 6. 

C B A 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Tomtene som planlegges detaljregulert til boliger ligger sør for Birkelundsbakken i boligområdet 

Nattland i Årstad bydel, Bergen kommune (figur 2). Dette omfatter tomtene 11 mfl gnr 11, bnr 2, 304, 

722. Planområdet er på ca. 34 daa og består av skog, dyrket jord på drenert fulldyrket mark som ikke 

skjøttes og noen eneboliger. Myravegen krysser planområdet. 

 

 

Figur 2. Planområdets omtrentlige plassering i Bergen kommune (grovt markert med rød pil og sirkel). 

NATURGRUNNLAGET 

Klimaet i området er preget av milde vintre og relativt kjølige sommermåneder. Det er mye nedbør i 

området og mange nedbørsdager per år. Årsnedbøren ligger på rundt 2500 mm. 

 

Berggrunnen i området består hovedsakelig av fyllitt og glimmerskifer. Helt sør i planområdet inngår et 

belte med granittisk gneis (figur 3). Fyllitt er en mineralrik og mørk bergart som forvitrer lett og kan gi 

grunnlag for en frodig vegetasjon. I motsetning til dette er gneis en næringsfattig, sur og lys bergart, 

som forvitrer langsomt og bare gir grunnlag for fattig vegetasjon. Det er lite løsmasser i hele 

planområdet. 

 

På NIBIOs bonitetskart de ubebygde skråningene kartlagt som skog med særlig høy bonitet, mens 

dalbunnen er fulldyrket jord (figur 3). 
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Figur 3. Venstre: Berggrunnskart. Lysegrønn = fylitt; rosa = granitt; rød stiplet linje = planområde. 

Kilde: NGU. Høyre: Bonitetskart. Mørkegrønn = skog av særlig høy bonitet; oransje = fulldyrket mark, 

grått = bebygd. Kilde: kilden.nibio.no 
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GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Området er et lite dalføre som strekker seg fra sør til nord. Dalbunnen har blitt grøftet. Skråningene er 

preget av tett krattskog og skog, mens det er tidligere beite- eller slåttemark i dalbunnen. 

 

I dalbunnen finner man vanlige og nitrofile engarter som f. eks. hundegras, engkvein, engsoleie, 

engkarse, engmarikåpe, ugrasløvetann, jonsokoll, jordnøtt og engsyre. Vegetasjonen her kan 

karakteriseres som en frisk fattigeng (G4, jf. Fremstad 1997; figur 4). I midtre del av engen inngår flere 

fuktighetskrevende arter som elvesnelle, bekkeblom, mjødurt og en frytle art (trolig engfrytle) og 

vegetasjonen går over til en våt/fuktig, middels næringsrik eng (G12). Mot vest grenser engen mot 

Myravegen. Det er en liten allé med hegg på østsiden av veien her. Enghumleblom, kvann, geitrams og 

engsnelle vokser også langs vegkanten. 

 

Det vokser mange treslag i løvskogen rundt dalen. Dominerende treslag er bøk (figur 4), hassel, eik og 

platanlønn (Fremmedartskategori: Svært høy risiko – SE) med innslag av bjørk, hegg og rogn. Det ble 

også observert noen fåtall europalerk (Ikke risikovurdert – NA), sitkagran (SE) og forvillet småbladlind 

innenfor planavgrensningen. Den største variasjonen av treslag finnes på vestsiden av dalen. Trærne 

varierer i alder og det finnes en del liggende død ved, for det meste bøk, konsentrert på enkeltsteder 

(figur 4). Mesteparten av den døde veden stammer fra hogst (figur 4) og er ikke et resultat av en høy 

alder på trærne. Bøke -og eiketrærne er tydelig eldst. Det er sparsomt med stående død ved. 

 

I busksjiktet i skogsområdene dominerer unge platanlønn (SE). Denne fremmedarten har etablert seg 

godt innenfor planområdet og kan på sikt fortrenge de hjemlige treslagene i skogen. Noen unge 

kristtornbusker vokser også i busksjiktet. I feltsjiktet dominerte på undersøkelsestidspunktet fortsatt 

våraspektet med hvitveis som den vanligste arten. I tillegg vokser det skvallerkål, vårkål, rød lungeurt 

(LO – lav risiko), hengeving, fugletelg, skogburkne, ormetelg, rød jonsokblom, gauksyre, 

skogstorkenebb, storfrytle og noe vivendel i skogsområdene. Dette tilsvarer vegetasjonstypen lavurt 

(B1) og lavurt-edelløvskog (D2) med innslag av småbregneskog (A5). På skråningen nordøst i 

planområdet, var en større bestand av ramsløk. 

 

Epifyttfloraen på trestammene er gjennomgående vanlig. Grå fargelav og vanlig kvistlav er de vanligste 

lavartene på eik i tillegg til grynkorkje, bitterlav, barkragg, brun fargelav, papirlav. Bikkjenever ble 

funnet på stein. På rogn ble det også observert vanlig skriftlav og i tillegg skriblelav på hassel. Av moser 

var musehalemose, kystkransmose, krusgullhette, skjørblæremose, matteflette, gulband og stortujamuse 

vanligst å finne på trestammene. Av kjuker ble bare alminnelige, som beltekjuke, flatkjuke, silkekjuke, 

knuskkjuke og skorpelærkjuke registrert. 

 

Helt i nord inngår en liten plantasje med vanlig gran. 

  



 

Rådgivende Biologer AS 10 Rapport 2870 

  

  

  

Figur 4. Øverst: Engvegetasjon på Nattlandslunden (t.v.). Bøk og ung platanlønn er det vanligste 

treslagene i det undersøkte området (t.h.). Midterst: På enkeltsteder finnes det mye død ved (t.v.). 

Mesteparten av den døde veden stammer fra hogst (t.h.). Nederst: Et parti i skogsområdet med mye 

ramsløk (t.v.). Bikkjenever på stein (t.h.). 
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VERDIVURDERING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Bortsett fra de 9 hule eikene som var kartfestet fra før, var det ikke registrert viktige naturtyper innenfor 

plan- eller influensområdet. Under befaringen 6. mai 2019 ble epifyttfloraen på de tidligere registrerte 

eikene undersøkt og ytterlige 8 hule eiker i influensområdet ble registrert. Alle trærne hadde alminnelig 

epifyttflora og bare et tre hadde en sprekk over 10 cm. På grunnlag av dette vurderes de registrerte trærne 

å være lokalt viktig (C-verdi). Hule eiker er en utvalgt naturtype av Miljødirektoratet og gis derfor stor 

verdi. De hule eikene er kartfestet i figur 6. 

 

En ny lokalitet jf. DN-håndbok 13 tilknyttet skog ble også registrert under feltarbeidet - en rik 

edelløvskog med C-verdi. Lokaliteten blir beskrevet mer utfyllende i vedlegg 1 og er avgrenset i figur 

6. 

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Det ble observert bladminer på ramsløkblader fordelt gjennom ramsløkforekomstene som finnes i sørøst 

av planområdet (figur 5). Dette indikerer en større forekomst av den rødlistede fluen liten ramsløkflue 

(Nær truet, NT). Områdets beliggenhet er svært skjermet for vind på grunn av Nattlandsfjellet og kollen 

i vest og gir derfor gode levevilkår for denne arten. 

 

Fluen legger egg på undersiden av ramsløkbladene og larven spiser ganger (miner) i bladene som tydelig 

kan ses fra slutten av april til midten av mai. Det voksne insektet er avhengig av et relativt varmt 

mikroklima for å kunne gjennomføre næringssøk, makesøk, parring og egglegging. Habitatene er 

imidlertid sårbare, for gjenvekst og tillukking (kaldere mikroklima) eller hogst (mer vind) 

(Artsdatabanken 2018).  

 

 

Figur 5. Bladminer av larvene til liten ramsløkflue (NT) som ble observert 6. mai 2019 i planområdet. 

Utbredelsen av liten ramsløkflue strekker seg fra Frankrike, Benelux-statene, gjennom hele 

middeleuropa til Polen, Slovakia, Romania og hele balkan-halvøyen. Forekomsten rundt Bergen og på 

Vestlandet den eneste kjente forekomsten på den skandinaviske halvøyen (Bruun & Bygjebjerg 2016). 

Bergen kommune har et spesielt ansvar for å ta vare på denne arten. Arealet med ramsløkforekomsten 

har blitt avgrenset som et funksjonsområde for liten ramsløkflue. 

 

Resterende areal har noe verdi som funksjonsområde for vanlige pattedyr, fugler og insekter. 
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OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tabell 2 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert. De største verdiene innenfor 

influensområdet er tilknyttet den utvalgte naturtypen hule eiker i området. Verdisatte lokaliteter er 

avgrenset på kart i figur 6. 

Tabell 2. Oppsummering av verdier i influensområdet for planlagte boliger på Nattlandslunden. 

Tema Lokalitet Grunnlag for vurdering Verdi 

Viktige naturtyper 
1. Kolle ved Nattlandsbotn 

Naturtype etter DN-håndbok 13 med 

C-verdi. Forekomst av flere hule 

eiker. 

Middels 

2. – 18. Hule eiker i plan- 

og influensområdet 

Naturtype etter DN-håndbok 13. 

Utvalgt naturtype. 
Stor 

Økologiske 

funksjonsområder for 

arter 

19. Ramsløkforekomst 
Funksjonsområde for liten 

ramsløkflue (NT) 
Middels 

20. Resterende ubebygd 

planområde 

Funksjonsområde for flere vanlige 

arter i distriktet. 
Noe 
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Figur 6. Kartfesting av verdier for naturmangfold innenfor influensområdet for planlagte boliger på 

Nattlandslunden. Ubebygde områder har noe verdi som funksjonsområde for vanlige arter.  
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

I naturmangfoldloven er det nedfestet forvaltningsmål for både naturtyper og arter, som sier at artene 

skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av naturtyper 

skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så langt det er 

rimelig (§§ 4-5). 

 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET  

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

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

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

skade på naturmangfoldet (§ 8).  

 

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

(§ 8). Sammenstillingen av eksisterende og ny informasjon vurderes å være et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens karakter. 

 

§ 10 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING  

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

bli utsatt for. Dagens belastning på økosystemet er middels med store innslag av fremmede treslag. 

Etablering av nye boliger vil føre til videre arealbeslag i området og øke den samlede belastningen på 

økosystemet noe. 

 

USIKKERHET 

Ifølge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det 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). 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG OG VERDIVURDERING 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser. Det foreligger noe 

informasjon om naturmangfoldet i tiltaksområdet fra før og det ble gjennomført feltarbeid 6. mai 2019 

av Conrad J. Blanck. Dette er litt tidlig i vekstsesongen for noen karplanter, men et bra tidspunkt for 

moser og lav. Planområdet var oversiktlig, lett tilgjengelig og ble godt undersøkt. Det var fint vær og 

gode lysforhold under feltarbeidet. I stor grad var det mulig å få en god oversikt over naturverdiene som 

finnes i tiltaks- og influensområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og det knyttes lite 

usikkerhet til feltarbeid og verdivurderingen. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser 

 

Kolle ved Nattlandsbotn Rik edelløvskog (F01) 

 

Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V -31157 6727897 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Conrad J. Blanck på grunnlag av eget feltarbeid den 6. mai 

2019. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt og delvis på en kolle i boligområdet Nattland 

i Årstad bydel, Bergen kommune. Berggrunnen består av fyllitt og det er lite løsmasser i området. 

Boniteten er særs høg. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog (F01). Viktige treslag 

er eik og hassel, der ti av eikene har et omfang over 2 m og kvalifiserer som den utvalgte naturtypen 

«hule eiker». Vegetasjonstypen er lavurtskog (B1) med innslag av lavurt-edelløvskog (D2) og 

småbregneskog (A5). 

 

Artsmangfold: Bare vanlige arter ble registrert. Dominerende treslag er bøk, platanlønn, eik og hassel 

med innslag av hegg og rogn. Epifyttfloraen på de eldre eiketrærne ble nærmere undersøkt, men bare 

vanlige arter ble funnet. Mye av trestammene var dekket med moser, som regel matteflette, 

musehalemose, skjørblæremose, gulband og krusgulhette. Av lav ble det også bare registrert vanlige 

arter i kvistlavsamfunnet (grå fargelav, vanlig kvistlav, papirlav, stubbesyl, grynkorkje, bitterlav, 

hinnevortelav, brun fargelav etc.). På hassel og rogn var skriftlav og skriblelav vanlig. En del 

bikkjenever ble funnet på stein. I feltsjiktet ble det registrert hvitveis, skvallerkål, vivendel, jordnøtt, 

vårkål, rød lungeurt (LO), rød jonsokblom, gauksyre, ung kristtorn og skogrørkvein. Totalt sett lite 

edelløvskogsarter. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er variasjon på alderen av trærne og skogspartiet har god kontinuitet. 

Eike- og bøketrærne er klart eldst og flere av eiketrærne kvalifiserer å være naturtypen hul eik på 

grunnlag av stammeomkretsen. Det finnes en del død ved, for det meste bøk, i tidlig nedbrytningsfase.  

 

Fremmede arter: Det finnes mye platanlønn og rød lungeurt innenfor lokaliteten. 

 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag og utkonkurrering av 

hjemlige treslag av platanlønn. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten er en liten rik edelløvskog som er sterkt påvirket av platanlønn. Det finnes 

ti gamle eiker i lokaliteten som er registrert som viktige naturtyper. Vegetasjonen er ikke spesielt rik og 

lokaliteten avgrenses under tvil. På grunnlag av dette vurderes lokaliteten å ha lokal verdi (C-verdi). 


