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FORORD 

BOB eiendomsutvikling AS ønsker å regulere et bebygd område i Årstad i Bergen kommune for å kunne 
etablere et nærings- og boligområde. Ard arealplan AS har blitt engasjert til detaljregulering av området 
og Rådgivende Biologer AS har blitt bedt om å utarbeide en verdivurdering av plan- og influensområdet 
i henhold til Naturmangfoldloven.  
 
I tillegg til verdivurdering innehar denne rapporten innspill til tilrettelegginger for å gjøre minst mulig 
skade på naturmangfoldet. 
 
Conrad J. Blanck er M. Sc. i landskapsøkologi og rapporten tar utgangspunkt skriftlige kilder. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Svein Are Furdal ved Ard arealplan AS for oppdraget.  
 

Bergen, 10. januar 2019 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C. J. 2019. Årstad, gnr. 17, bnr. 157 mfl., Conrad Mohrs veg, Bergen kommune. Verdivurdering 
av naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2872, 20 sider + vedlegg, ISBN 978-82-
8308-612-6 

 
TILTAKET 

Det er planer om å detaljregulere et område på ca. 47,5 daa på Minde ved Kristianborgvannet. Planens 
formål er å regulere fra dagens bruk som næring og kontor til bolig-, nærings- og forretningsformål. 
Eksisterende bebyggelse skal fjernes og ny bebyggelse skal planlegges med utgangspunkt i vedtatt 
områdereguleringsplan for eiendommene. Planområdet består i hovedsak av bebygget areal på land og 
strandsone inntil Kristianborgvannet. 
 
VERDIVURDERING 

Viktige naturtyper 

Hele Kristianborgvannet, inkludert strandsone, er registrert som en viktig middels kalkrik innsjø (klar 
intermediær innsjø), utforming kalkrike innsjøer i lavlandet (E1501, jf. DN-håndbok 13) med B-verdi 
(viktig). Verdien er begrunnet i flere rødlistede fuglearter som er tilknyttet vannet og at det tidligere har 
blitt registrert regionalt litt sjeldne plantearter her. 

• Tema viktige naturtyper har stor verdi. 
 
Økologiske funksjonsområder for arter 

Kristianborgvannet er registrert som et lokalt viktig raste- og overvintringsområde for andefugler, samt 
hekkeområde for noen arter, hvor stokkand og toppand er de vanligste. Sothøne (VU) observeres store 
deler av året, og hekker ved lokaliteten. Sivhøne har blitt observert sporadisk. Vannrikse er observert 
vinterstid flere år. Totalt er det registrert 25 fuglearter tilknyttet vann og våtmark som sannsynligvis 
benytter Kristianborgvatnet som funksjonsområde. 
 
Tidligere undersøkelser har konkludert med at det i dag ikke finnes sjøørret i Kristianborgvannet. 

• Tema økologiske funksjonsområder har stor verdi. 
 
De største verdiene er tilknyttet Kristianborgvannets funksjon som hekkelokalitet og funksjonsområde 
for rødlistede fuglearter tilknyttet vann og våtmark. 

Oppsummering av verdier i tiltaks- og influensområdet ved Kristianborgvannet. 
Tema Beskrivelse Verdi 
Viktige naturtyper Naturtypen middels kalkrik innsjø med B-verdi er kartlagt i 

Kristianborgvannet. Stor 

Økologiske 
funksjonsområder 
for arter 

Kristianborgvannet er et funksjonsområde for flere vanlige og rødlistede 
våtmarksfugler. Lokalt viktig raste- og overvintringsområde for 
andefugler. 

Stor 

 
ANBEFALINGER 

Det er registrert fremmedartene parkslirekne og platanlønn i influensområdet Ved inngrep i 
vegetasjonen og jordmassene anbefales flere tiltak for å hindre unødvendig spredning disse artene, som 
fjerning av platanlønn utenfor modningstiden og lokal håndtering av masser kontaminert av 
parkslirekne. 
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For å opprettholde kvalitetene Kristianborgvannet har for fugl, er det viktig at vannkantvegetasjonen 
forblir intakt. Utfyllinger og rydding av vegetasjon langs hele vannet må unngås. Avrenning, særlig i 
anleggsperioden bør unngås for å hindre eutrofiering som påvirker sammensetningen av 
vannvegetasjon. 
For å ta hensyn til hekkende fugler i området, bør det unngås å gjennomføre sprengningsarbeider i 
perioden april–juni. 
 
USIKKERHET 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon som gjorde det mulig å få en god oversikt over 
verdifulle naturtyper og artsforekomster i tiltaks- og influensområdet. Kunnskapsgrunnlaget anses som 
godt. 
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DETALJREGULERING VED CONRAD MOHRS VEI 

Det er planer om å detaljregulere et område på Minde ved Kristianborgvannet som i hovedsak omfatter 
eiendommene gnr. 17, bnr. 157 og gnr. 15, bnr. 468. På eiendommene ligger i dag administrasjonsbygget 
til BIR som har adresse Conrad Mohrs veg 15. Planområdet grenser til næringsbebyggelse i nord, 
Fjøsangerveien og Kanalveien i vest, til boligområder i øst og Kristianborgvannet i sør. Planområdet er 
på ca. 47,5 daa og avsatt til sentrumsformål, friområde og grøntområde i gjeldende 
områdereguleringsplan (figur 1). Planens formål er å regulere fra dagens bruk som næring og kontor til 
bolig-, nærings- og forretningsformål. Eksisterende bebyggelse skal fjernes og ny bebyggelse skal 
planlegges med utgangspunkt i vedtatt områdereguleringsplan for eiendommene. Det vil vurderes å 
justere regulerte grøntdrag, gangveier og kanal ved utarbeidingen. 
 

 
Figur 1. Varslingskart utarbeidet av Ard Arealplan AS. Brun: Bebyggelse og anlegg; rosa: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønn: grøntstruktur. 
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METODE 

DATAINNSAMLING / KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Denne verdivurderingen baserer seg på foreliggende informasjon fra litteratur og databaser. 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).  
Én registrert naturtype forekommer i planområdet. Mange artsregistreringer fra området foreligger i 
Artsdatabanken sitt artskart (http://www.artskart.no/), for det meste fugl. I kommunens viltrapport 
(Mikkelsen & Søyland 2017) er Kristianborgvannet omtalt som et lokalt viktig viltområde. Miljøfaglig 
Utredning har tidligere laget et notat med vurdering av naturmangfold for reguleringsplan for Conrad 
Mohrs veg (Flynn 2004). Kristianborgvannet blir også omtalt i en rapport om sjøørretbekker i Bergen 
og omegn (Pulg mfl. 2011). 
 
Datagrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes samlet som godt: 3 (jf. tabell 1). 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 
1 Mangelfullt datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
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. 
 
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.  
 
 

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.no/
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Naturmangfold er totalt delt inn i fem undernivå og i denne rapporten har vi har valgt å vurdere 
undernivåene viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder for arter (tabell 2).  
 
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 
(https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper). 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 2. Kriterier for verdisetting av naturmangfold. 

Fagtema Uten 
betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Viktige 
naturtyper 
DN-håndbok 
13,15,19 
Artsdatabankens 
rødliste for 
naturtyper 2018 

 

Lokaliteter med verdi 
C.  

Lokaliteter med verdi C til 
B. 

Lokaliteter med verdi B 
til A. 

Lokaliteter med 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 omfattes av gnr. 17, bnr. 157 og gnr. 15, bnr. 468. 
 
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 20 meter fra 
tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugleartene vurderes å være vesentlig mer, grunnet 
forstyrrelser i anleggsperioden. 
 
For akvatisk miljø (funksjonsområdet for fisk, vannfugl og andre ferskvannsarter) og vannvegetasjon 
blir influensområdet større. Planområdet ligger inntil og drenerer til Kristianborgvannet. 
Influensområdet for akvatisk miljø inkluderer da hele Kristianborgvannet og tilknyttede 
våtmarksområder. 
 
Vurdert influensområde er kartfestet i figur 2. 
 

C B A 

https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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Figur 2. Vurdert influensområde for naturmangfold ved Conrad Mohrs vei. 

Conrad Mohrs veg 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Tomtene som planlegges detaljregulert ligger i nærings- og boligområde Minde i Årstad, som er en 
bydel i Bergen (figur 3). Årstad ligger like sør for byens sentrum og øst for Løvstakken. 
 

 
Figur 3. Planområdets beliggenhet i Bergen kommune (rød sirkel). Kartgrunnlag: Norges Grunnkart. 

NATURGRUNNLAGET 

I plan- og influensområdet er det et berggrunnsskille mellom øyegneis, sandstein og diorittisk gneis 
(figur 4). Dette er lyse bergarter med mye kvarts, et mineral som forvitrer langsomt og ikke frigir 
plantenæringsstoffer. Foreliggende berggrunn gir da bare grunnlag for fattig vegetasjon. Det finnes lite 
løsmasser innenfor planavgrensningen og en stor del utgjør fyllmasser, noe som gjenspeiler områdets 
urbane karakter. 
 
I NIBIOs arealressurskart (https://kilden.nibio.no) er det kun registrert bebygde områder og åpen 
fastmark i planområdet. Litt myr ved Kristianborgvannets strandlinje inngår også i influensområdet. Det 
finnes ingen skog, jordbruksareal eller andre arealressurser i influensområdet (figur 4). 
 
Klimaet i Årstad er preget av relativt høy årsnedbør, milde vintrer og kjølige somrer. Årsnedbøren i 
området er i gjennomsnitt 2250 mm (1961-1990, Florida, http://eklima.met.no). Sommertemperaturen 
ligger i snitt på 14,3°C i juli (1961-1990, Florida, http://eklima.met.no). Januar er den kaldeste måneden 
med en middeltemperatur på 1,3°C, og middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 7,6 °C. Klimaet er 
i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet, og varierer mye både fra sør til nord og fra vest 
til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. Fyllingsdalen ligger i den boreonemorale vegetasjonssonen (Moen 1998), som 
danner en overgang mellom den nemorale sonen og de typiske barskogsområdene. Edelløvskoger 
dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer i resten av 
skoglandskapet. 
 

http://eklima.met.no/
http://eklima.met.no/
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Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjell i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 
vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 
klimafaktorene. Influensområdet ligger innenfor sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, humid 
underseksjon (O3h), en seksjon som blir karakterisert av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998). 

  
Figur 4. Bergrunnskart over plan- og influensområdet, som ligger i et berggrunnsskille mellom flere 
næringsfattige bergarter. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ (t.v.). AR5 kart over plan- og 
influensområdet. Ved siden av bebyggelse og åpen fastmark finnes det ingen arealressurser. Kilde: 
https://kilden.nibio.no  

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Planområdet består i hovedsak av bebygget areal på land og strandsone inntil Kristianborgvannet. 
 
Kristianborgvannet er en rest av et ganske stort, sammenhengende våtmarksområde, Mindemyra. Frem 
til 1950-tallet var Mindemyren hovedsakelig ubebygd og oppdyrket jord. Det meste av dette området er 
i dag drenert, utfylt og bebygd. Ved å sammenligne flyfoto fra 1951 og 2016 kan man se hvor mye 
området har forandret seg de siste 65 årene (figur 5). Kristianborgvannet har blitt senket og gradvis 
utfylt med masser, som gjør at vannet er mindre i dag enn det var på begynnelsen av 1950-tallet. Vannet 
ligger i et urbant område omringet av kunstmark (veger, boligfelt, park o.l.) og er sterkt påvirket av 
fyllinger langs det meste av strandkanten. 
 
Vannet kan karakteriseres som rik kulturlandskapssjø og i nord- og sørenden finner man tettere 
helofyttbestander med takrør, elvesnelle, flaskestarr, grøftesoleie, nøkkerose og sverdlilje. I nord er det 
myrkantvegetasjon med arter som mjødurt, myrhatt og en del vierkratt og enkelte trær. Her er det også 
gravd ut en kanal for å skille myrkantvegetasjonen fra gangstiene. I sør går helofyttvegetasjonen gradvis 
over til myrkant og videre til en fuktig skogtype. Her dominerer platanlønn (Svært høy risiko; SE), men 
det er også innslag av ask (VU) og gråor. I strandsonen sør og vest for vannet er vannkantvegetasjonen 
meget usammenhengende på grunn av utfyllinger (Flynn 2014). 
 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
https://kilden.nibio.no/
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Figur 5. Historisk flybilde fra planområde i 1951. I den tid var området ved Kristianborgvannet preget 
av åpne og ubebygde flater (t.v.). I dag er planområdet preget av vei, park, boliger og næringsarealer 
(t.v.). Kilde: https://norgeibilder.no/  

I tillegg til platanlønn (SE), finnes det også bestander av fremmedarten parkslirekne (SE) flere steder 
ved vannet, særlig på østsiden. Disse fremmedartene har en høy spredningsevne og utkonkurrerer 
hjemlig vegetasjon. Det er registrert andre fremmede karplanter i området, som bare finnes i så små 
mengder at de vurderes å være lite aggressive (Flynn 2014). 

1951 2016 

https://norgeibilder.no/
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VERDIVURDERING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Hele Kristianborgvannet inkludert strandsone er registrert som en viktig middels kalkrik innsjø (klar 
intermediær innsjø) utforming kalkrike innsjøer i lavlandet (E1501, jf. DN-håndbok 13) med B-verdi 
(viktig). Verdien er begrunnet i flere rødlistede fuglearter som er tilknyttet vannet (Flynn 2014) og at 
det tidligere har blitt registrert de regionalt litt sjeldne planteartene krustjønnaks, selsnepe, tiggersoleie, 
skogsivaks her (Fotland 1992). Selv om berggrunnen er fattig er vannet middels kalkrikt, som de nevnte 
artene indikerer. Dette kan skyldes marine sedimenter i bunnen av innsjøen. Naturtypen har vært 
rødlistet som sårbar (VU) i den tidligere rødlisten for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), men 
har ingen rødlistestatus in den nye rødlisten (Artsdatabanken 2018). 

Tabell 3. Viktige naturtyper i influensområdet 
VIKTIGE NATYRTYPER 

Område Naturtype Verdi Verdi 
samlet 

Kristianborgvannet Middels kalkrik innsjø (Klar intermediær innsjø) utforming 
middels kalkrike innsjøer i lavlandet B Stor 

 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Terrestrisk 

Kristianborgvannet er registrert som et lokalt viktig raste- og overvintringsområde for andefugler, samt 
hekkeområde for noen arter, hvor stokkand og toppand er de vanligste (Mikkelsen & Søyland 2017). 
Sothøne (VU) observeres også store deler av året, og hekker ved lokaliteten. Sivhøne har blitt observert 
sporadisk. Vannrikse er observert vinterstid flere år.  
 
I de siste fem årene, inkl. 2013 har det blitt dokumentert 68 arter i og ved Kristianborgvannet i 
Artsdatabankens Artskart. 25 av de dokumenterte artene er tilknyttet vann og våtmark som sannsynligvis 
nytter Kristianborgvatnet som funksjonsområde. Av disse er 7 rødlistet (dvergdykker (VU), fiskemåke 
(NT) havelle (NT), sandsvale (NT), sivhøne (VU) sothøne (VU) og vannrikse (VU). 
 
Resterende registrerte arter er tilknyttet skogsområder, parkanlegg og hager som ligger inntil vannet og 
strandsonen. En fullstendig artsliste for fugler finnes i vedlegget (vedlegg 1). Ut ifra disse 
observasjonene er det tydelig at området i og ved Kristianborgvannet blir benyttet av et stort antall 
fuglearter, både vanlige og rødlistede.  
 
Fisk og andre ferskvannsarter 

Kristianborgvannet utgjør en del av Fjøsangervassdraget, som har sine kilder på Ulriken, Landåsfjellet 
og Løvstakken og munner ut nord i Nordåsvannet. Nesten hele vassdraget er lagt i rør og har blitt sterkt 
endret fra sin naturlige utforming. Undersøkelser av Pulg mfl. (2011) viste at bare en liten del av 
vassdraget er fysisk tilgjengelig for anadrom fisk. Målinger av vannkjemi viste tydelige tegn på 
forurensning, med høyt innhold av blant annet ammonium og fosfor, og det ble observert 
gjennomgående mye boss, fyllinger, dumping av masser og utslipp av spillvann i vassdraget. Det er 
potensiale for sjøørretproduksjon nederst i Fjøsangerbekken, men sjøørret kan ikke vandre opp til 
Kristianborgvannet på grunn av bekkelukkinger og andre vandringshindre (Pulg mfl. 2011). 
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Tabell 4. Økologiske funksjonsområder for arter i influensområdet. 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 
Område Beskrivelse Verdi 
Kristianborgvannet Lokalt viktig raste- og overvintringsområde for andefugler. 

Hekkelokalitet for sothøne (VU). Funksjonsområde for flere rødlistede og 
vanlige fuglearter. 

Stor 

 
OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tabell 5 er verdisettingen for de to vurderte fagområdene oppsummert. De største verdiene i 
influensområdet er tilknyttet Kristianborgvannets funksjon som hekkelokalitet og funksjonsområde for 
rødlistede fuglearter tilknyttet vann og våtmark (figur 6). 

Tabell 5. Oppsummering av verdier i tiltaks- og influensområdet ved Kristianborgvannet. 
Tema Beskrivelse Verdi 
Viktige naturtyper Naturtypen middels kalkrik innsjø med B-verdi er kartlagt i 

Kristianborgvannet. Stor 

Økologiske 
funksjonsområder 
for arter 

Kristianborgvannet er et funksjonsområde for flere vanlige og rødlistede 
våtmarksfugler. Lokalt viktig raste- og overvintringsområde for 
andefugler. 

Stor 
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Figur 6. Kartfesting av verdier for naturmangfold innenfor influensområdet ved Kristianborgvannet. 
Øvrige arealer i influensomområdet er bebygd og har ingen verdi. 
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ANBEFALINGER 

HINDRING AV SPREDNING AV FREMMEDARTER 

Spredning av fremmede arter regnes av FN for å være en av de største truslene mot biologisk mangfold 
globalt. Også i Norge er utfordringene rundt fremmede arter voksende. I Bergen kommune har flere 
fremmede arter fått et solid fotfeste og er i fortsatt rask spredning. Det burde derfor gjennomføres tiltak 
for å hindre videre unødvendig spredning av fremmede arter. For området rundt Kristianborgvannet 
gjelder dette spesielt platanlønn og parkslirekne. 
 
Platanlønn 

I regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter, utarbeidet av Statens Vegvesen, blir det 
konkludert med at en bekjempelse av platanlønn er urealistisk, siden utbredelsen av arten er så stor 
(Stople 2011). Likevel kan flere tiltak hindre videre unødvendig spredning: 
 
Platanlønn sprer seg lett videre ved skjøtsel av grøntanlegg (Statens vegvesen 2008). En unødvendig 
spredning kan hindres ved å la trærne stå. Skal vegetasjon eller trær i tiltaksområdet fjernes i forbindelse 
med utbygging av boliger, bør dette gjøres før frøene er modne om høsten. Rydding av vegetasjon bør 
gjøres utenom artens modningstid, men helst før, siden frøene overvintrer oppe på bakken, hvor de spirer 
om våren (Fremstad & Elven 1996). Platanlønn danner ikke varig frøbank (Grime mfl. 1988). Det er 
derfor ikke nødvendig å behandle jordmasser før eventuell omplassering eller rydding, hvis dette skjer 
før modningstiden. 
 
Parkslirekne 

Den fremmede arten parkslirekne har med årene blitt et økende problem i Bergen kommune og arten 
sprer seg raskt. Små fragmenter av stengel eller jordstengler av parkslirekne er nok til å gi opphav til 
nye planter. Parkslirekne sprer seg hovedsakelig via flytting av jordmasser, hageavfall og veikantslått, 
men maskiner og utstyr kan også lett bidra til spredningen. Jordstenglene kan i tillegg vokse ned til 3 
meters dyp og opptil 7 meter fra morplanten. Bekjempelse og hindring av spredning av parkslirekne er 
derfor krevende. 
 
I samarbeid med FAGUS har Direktoratet for naturforvaltning utgitt et kunnskapsblad som inneholder 
retningslinjer for hvordan man kan bekjempe og hindre videre spredning av parkslirekne (Fløistad 
2010). Ved inngrep i vegetasjonen eller jordmasser rundt planlagt sti er dette noen viktige tiltak for å 
hindre videre spredning: 
 
Et par uker før oppstart av fjerning av plantemateriale fra parkslirekne bør plantene svekkes ved 
sprøyting med glyfosat. Ved graving eller fjerning av masser der det er parkslirekne skal disse massene 
håndteres lokalt med dyp nedgraving eller tildekking på fem meter. Ved bortkjøring av plantemateriale 
og masser er det viktig å dekke dem godt under transport og levere dem til et godkjent eller varig deponi 
med egne rutiner for håndtering av denne typen spesialavfall. Under ingen omstendigheter skal jorden 
benyttes til annen jordproduksjon eller der det skal plantes flerårige vekster. Bil og maskiner som har 
blitt brukt for å fjerne parkslirekne eller bearbeide jordmasser hvor det står parkslirekne bør renses for 
jord og plantedeler før de tas i bruk igjen (Fløistad 2010). 
 
SKÅNING AV FUGL 

For å opprettholde kvalitetene Kristianborgvannet har for fugl, er det viktig at vannkantvegetasjonen 
forblir intakt. Utfyllinger og rydding av vegetasjon langs hele vannet må unngås.  
 
I anleggsperioden bør avrenning hindres, for å unngå eutrofiering av vannet, som påvirker 
sammensetningen av vannvegetasjon. 
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Det er registrert observasjoner av 26 forskjellige fuglearter som enten hekker like ved, eller i 
Kristianborgvannet (vedlegg 1). For å ta hensyn til disse artene i hekketiden, bør det unngås å 
gjennomføre sprengningsarbeider i perioden april–juni. 
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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 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 stor. Planområdet er sterkt påvirket og ligger i et 
urbant miljø. Ny bebyggelse vil ikke øke den samlede belastningen på økosystemet vesentlig. Den 
største økningen av belastning på økosystemet vil ligge i potensiell spredning av fremmede arter i 
anleggsperioden. 
 

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). 
 
Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon. Området var godt undersøkt fra før og det 
foreligger en del informasjon om naturmangfold. Det var mulig å få en god oversikt over verdifulle 
naturtyper og artsforekomster i tiltaks- og influensområdet. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Liste over registrerte observasjoner av fuglearter ved Kristianborgvannet i Artsdatabankens 
Artskart. Status: 9. januar 2018. Koder for kategori: LC = Livskraftig, NT = Nær truet, VU = Sårbar, 
SE = Svært høy risiko 
Art Status Sist observert Tilknyttet biotop Kommentar Kilde 
bjørkefink LC 2015 Skog, park og hager streifende Artskart 
blåmeis LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
bokfink LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
brunnakke LC 2018 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
brunsisik Ukjent 2015 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
bydue Ukjent 2014 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
dompap LC 2018 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
dvergdykker VU 2015 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
enkeltbekkasin LC 2018 Vann og våtmark observert Artskart 
fiskemåke NT 2018 Vann og våtmark hekker i området Artskart 
flaggspett LC 2014 Skog, park og hager observert Artskart 
fossekall LC 2015 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
fuglekonge LC 2016 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
gjerdesmett LC 2019 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
grankorsnebb LC 2018 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
gransanger LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
grønnfink LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
grønnsisik LC 2018 Skog, park og hager rastende Artskart 
gråfluesnapper LC 2013 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
gråhegre LC 2019 Vann og våtmark rastende Artskart 
gråmåke LC 2019 Vann og våtmark observert Artskart 
gråspurv LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
gråtrost LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
havelle NT 2017 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
heipiplerke LC 2016 Skog, park og hager rastende Artskart 
hønsehauk NT 2013 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
kaie LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
kanadagås SE 2017 Vann og våtmark rastende Artskart 
kattugle LC 2015 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
kjøttmeis LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
krikkand LC 2018 Vann og våtmark rastende Artskart 
kråke LC 2018 Skog, park og hager rastende Artskart 
kvinand LC 2018 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
laksand LC 2019 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
linerle LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
løvsanger LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
låvesvale LC 2018 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
mellomskarv Ukjent 2019 Vann og våtmark observert Artskart 
munk LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
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måltrost LC 2017 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
ravn LC 2017 Skog, park og hager streifende Artskart 
ringdue LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
rødstrupe LC 2019 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
rødvingetrost LC 2019 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
sandsvale NT 2013 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
sangsvane LC 2018 Vann og våtmark rastende Artskart 
sildemåke LC 2018 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
sivhøne VU 2015 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
sivspurv NT 2017 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
skjære LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
sothøne VU 2018 Vann og våtmark hekker i området Artskart 
spettmeis LC 2013 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
stjertmeis LC 2016 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
stokkand LC 2019 Vann og våtmark hekker i området Artskart 
storskarv LC 2019 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
strandsnipe LC 2013 Vann og våtmark rastende Artskart 
stær NT 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
svarttrost LC 2018 Skog, park og hager hekker muligens Artskart 
taksvale NT 2015 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
tjeld LC 2018 Vann og våtmark hekker i området Artskart 
toppand LC 2019 Vann og våtmark observert Artskart 
trekryper LC 2018 Skog, park og hager observert Artskart 
tyrkerdue NT 2015 Skog, park og hager streifende Artskart 
tårnseiler LC 2014 Skog, park og hager næringssøkende Artskart 
vandrefalk LC 2017 Skog, park og hager streifende Artskart 
vannrikse VU 2018 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
vintererle LC 2017 Vann og våtmark næringssøkende Artskart 
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