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FORORD
Erling Birkeland ønsker å regulere et område i Arnadalen i Bergen kommune for å kunne etablere et
næringsområde. Rådgivende Biologer AS har blitt bedt om å utarbeide en verdivurdering for
naturmangfold for dette prosjektet.
Linn Eilertsen er cand. scient i naturforvaltning og rapporten tar utgangspunkt i feltundersøkelser utført
27. juni 2019, samt eksisterende informasjon og kontakt med myndigheter.
Rådgivende Biologer AS takker Erling Birkeland for oppdraget.
Bergen, 24. september 2019
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SAMMENDRAG
Eilertsen, L. 2019. Næringsområde i Arnadalen, gnr. 299, bnr. 6, Bergen kommune. Verdivurdering for
naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2949, 23 sider, ISBN 978-82-8308-650-8.
Det er planer om å legge til rette for nytt næringsområde i Arnadalen i Bergen kommune. Tomten er ca.
140 daa, aktuell næring eller industri kan være bilbutikk, salg av bygningsmaterialer, eller industri med
behov for uteplass.

OMRÅDEBESKRIVELSE
Det aktuelle området omfatter et høydedrag sør for Storenuvarden (212 moh.), mellom Krokavatnet i
vest og Hardangerveien i øst, med flere små koller som går i nord-sørlig retning. En del av arealet er
skogkledd, men på skrinnere mark og særlig på kollene, er det sparsomt med trær. Det var en brann på
Storenuvarden i 1997 som også omfattet en stor del av den aktuelle tomten.

VERDIVURDERING
Det er ikke avgrenset naturtyper eller økologiske funksjonsområder innenfor tomtegrensen, men
naturområdene har likevel noe verdi for naturmangfoldet (lok 1 i tabellen nedenfor). Det er knyttet store
verdier til Tangelandselva som ligger utenfor tomtegrensen, men innenfor influensområdet.
Lokalitet

Grunnlag for vurdering

Verdi

2. Tangelandselva øvre

Naturområde uten større tekniske inngrep. Sannsynlig
funksjonsområde for flere vanlige arter
Viktig bekkedrag med C-verdi

3. Tangelandselva nedre

Gråor-heggeskog med A-verdi

4. Tangelandselva nedre

Leveområde for to rødlistede mosearter

5. Tangelandselva - fisk

Elv med sjøaure, kultivering av laks

6. Storelva - fisk

Elv med laks og sjøaure, samt ål

1.

Tiltaksområdet

Noe
Middels
Svært stor
Stor
Middels
Stor

VURDERING AV SAMLET BELASTNING
En utbygging av nytt næringsområde på den aktuelle tomten vil omfatte sprenging og en god del nye og
permanente arealbeslag, økt trafikk og støy i anleggsfasen, samt sannsynlig tilrenning til vassdrag. Det
foreligger andre planer i nærområdene, som også vil påvirke det biologiske mangfoldet dersom disse
realiseres. Av eksisterende inngrep med betydning må nevnes Bergenstippen AS, som ligger inntil
Tangelandselva, nedstrøms Krokavatnet. I 2013 ble det observert forurensing i Tangelandselva fra
massetippen, og det ble påvist at dette hadde negativ virkning på fisken nedstrøms utslippspunktet. Den
samlede belastningen på selve tiltaksområdet (tomten) er ikke stor fra før, men vassdragene i
influensområdet har en stor belastning.

SKADEREDUSERENDE TILTAK
I denne innledende fasen vurderes det å være størst risiko for skade på naturmangfoldet ved at
anleggsarbeidet fører til avrenning til Tangelandselva og dermed også Storelva. Slik tomtegrensen går i
dag, ser det som de topografiske forholdene vil sørge for avrenning bort fra Tangelandselva.
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For å være på den sikre siden bør det utarbeides en YM-plan før oppstart av anleggsarbeidet som i detalj
setter opp ulike tiltak for å hindre tilrenning til vassdrag. Aktuelle tiltak vil være avskjæringsgrøfter og
sedimenteringsbassenger. Avstand til vassdraget bør være minst 10 meter.
I anleggsfasen bør forøvrig fremmede arter håndteres slik at de ikke spres videre. Dette gjelder hagelupin
ved Hardangerveien og sitkagran i nordøstre del av den aktuelle tomten.

OM KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG 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 27. juni 2019.
Planområdet var oversiktlig, lett tilgjengelig og ble godt undersøkt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
godt og det knyttes lite usikkerhet til feltarbeidet og verdivurderingen.
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NYTT NÆRINGSOMRÅDE I ARNADALEN
Det er planer om å legge til rette for nytt næringsområde i Arnadalen i Bergen kommune. Tomten er ca.
140 daa og er satt av til landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Aktuell næring
eller industri kan være bilbutikk, salg av bygningsmaterialer, eller industri med behov for uteplass.
Figur 1 viser aktuell tomteavgrensing, gnr. 299, bnr. 6.

Figur 1. Tomt i Arnadalen som er aktuell for nytt næringsområde. Kart fra Erling Birkeland.
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METODE
VERDIVURDERING
Denne verdivurderingen tar utgangspunkt i standard metodikk brukt i konsekvensanalyser. En
konsekvensanalyse starter med innsamling av data, med registreringer fra databaser, litteratur og
feltundersøkelser. En vurderer verdien til enkeltregistreringene, og deretter tiltakets påvirkning på
registreringen. Enkeltregistreringens verdi og tiltakets påvirkning vurderes opp mot hverandre for å gi
en konsekvens. Neste trinn består i å vurdere registreringene innenfor hvert aktuelt fagtema (se
ogsåtabell 1). I siste trinn ser man på alle fagtema under ett for å gi en samlet konsekvens av tiltaket.
Disse tre trinnene følger Statens vegvesens håndbok V712 (2018):
•
•
•

Trinn 1: Konsekvensen for hver enkeltregistrering vurderes hver for seg, selv ved overlapp
mellom lokaliteter.
Trinn 2: Vurderingene fra trinn 1 sammenstilles per fagtema og konsekvensen for hvert fagtema
vurderes. Dersom en har flere alternative tiltak vurderes disse opp mot hverandre.
Trinn 3: Vurderingene for alle fagtema samles til en samlet konsekvensanalyse.

I håndbok V712 blir det benyttet ordet delområder om avgrensede lokaliteter innen 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 helhetlig område, som f.eks. en avgrenset
naturtype eller et funksjonsområde for en art.
Siden dette prosjektet er i en innledende fase består rapporten av en verdivurdering, med noen få innspill
på mulige negative påvirkninger og skadereduserende tiltak.
DATAINNSAMLING / KUNNSKAPSGRUNNLAG
Rapporten baserer seg på foreliggende informasjon fra litteratur, nasjonale databaser og fra
feltundersøkelser gjennomført 27. juni 2019 av Linn Eilertsen. Det finnes noe informasjon om
naturmangfoldet i området fra før:
Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er utført for Bergen kommune av Moe (2002).
Registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase. Det er også
utført viltkartlegging etter DN-håndbok 11 i Bergen kommune (Steinsvåg & Overvoll 2005). Videre er
det foretatt supplerende naturtypekartlegginger i enkelte områder i kommunen, men det er ikke registrert
naturtyper innenfor selve tomten gjennom disse undersøkelsene. Rådgivende Biologer AS har utarbeidet
verdivurderinger for biologisk mangfold i tre nærliggende områder: «Områdeplan Vårheia» (Spikkeland
mfl. 2012), «Utvidet planområde i Vårheia» (Bjelland & Spikkeland 2013) og «Utvidelse av Arna
Jordsortering» (Eilertsen & Johnsen 2014). Forøvrig foreligger det noen artsregistreringer fra
influensområdet i Artsdatabanken.
I forbindelse med utslipp fra Bergenstippen har ungfisk i Tangelandselva blitt undersøkt tidligere (Wiers
& Velle 2013).
Det er ingen områder vernet etter naturmangfoldloven i den aktuelle tomten.
VERDIVURDERING
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).
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Naturmangfold
Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske
(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse.
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 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
(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). Ansvarsarter er arter som har mer enn 25 % av europeisk bestand.
Noe verdi blir tilegnet areal som er hverdagsnatur med flora og fauna representativ for regionen.
Ubetydelig verdi blir tilegnet områder som for eksempel er sterkt påvirket av inngrep eller fremmede
arter. Det vil si at innenfor et influensområde så vil all natur som ikke er sterkt påvirket av inngrep eller
fremmede arter ha noe verdi.
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av naturmangfold.
Fagtema
Viktige
naturtyper
DN-håndbok
13,15,19
Artsdatabankens
rødliste for
naturtyper 2018
Økologiske
funksjonsområder for
arter
Henriksen &
Hilmo 2015
Sørensen 2013

Uten
betydning

Noe verdi

Middels verdi

Lokaliteter med verdi
C. Hverdagsnatur.
C
Flora og fauna
representativ for
Lokaliteter med verdi C til
regionen.
B.
Funksjonsområder som er
lokalt til regionalt viktige,
Områder med
og for NT arter, fredete
funksjoner for vanlige
arter utenfor rødliste og
arter og vidt utbredte
spesielt hensynskrevende
NT arter.
arter. Vassdrag/bestander
Vassdrag/bestander av
av "middels verdi" og
"liten verdi".
vassdrag med forekomst
av ål.

Stor verdi

B
Lokaliteter med verdi B
til A. Utvalgte naturtyper
med verdi B/C.
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.

Svært stor verdi

A
Lokaliteter med verdi A.
Utvalgte naturtyper verdi A.

Funksjonsområder som er
nasjonalt/internasjonalt
viktige, og for CR arter,
EN/VU arter som er norske
ansvarsarter/globalt rødlistet.
Vassdrag/bestander av "svært
stor verdi".

Utdypende kriterier for verdier av vassdrag/bestander er vist i utklipp nedenfor fra Sørensen (2013):
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. Siden det ikke er avklart
hvilke deler av tomten som skal utnyttes vurderes hele tomtearealet som aktuelt tiltaksområde.
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 for denne verdivurderingen er kartfestet i figur 7 på side 17.
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OMRÅDEBESKRIVELSE
Tomten som planlegges utnyttet til næring og/eller industri ligger på vestsiden av Arnadalen, sør for
Indre Arna i Bergen kommune (figur 2). Dalføret ligger mellom Indre Arna i nord og Haukelandsvatnet
i sør, med blant annet Storenuvarden (212 moh.) og Arnanipa (456 moh.) på hver sin side av dalen.
Gjennom Arnadalen går hovedferdselsåren mellom Voss og sørlige del av Bergen. Arnavassdraget
drenerer gjennom dalen og hovedelva Storelva renner ut i fjorden ved Indre Arna. En del av arealene
langs elva er bygd ut til industri og næringsformål (figur 4). På østsiden av dalen er det boligfelter,
mens den vestre dalsiden er mindre påvirket av inngrep.

Figur 2. Tomtens beliggenhet i Bergen kommune (svart sirkel). Kartgrunnlag: Topografisk Norgeskart,
Kartverket.

NATURGRUNNLAGET
Berggrunnen i planområdet består hovedsakelig av anortositt, en hard og fattig bergart, med noe innslag
av gabbro. Dette gir stort sett grunnlag for fattig vegetasjon.
Det er lite løsmasser på den aktuelle tomten, kun noen morenemasser i østre og sørlige del, mot
Hardangerveien. På bonitetskart er det meste av tomten avgrenset som uproduktiv skog og skog av høy
bonitet (figur 3).
Klimaet i området er preget av milde vintre og relativt kjølige somre. Det er mye nedbør i området og
mange nedbørsdager pr. år. Årsnedbøren ligger på rundt 2 500 mm. 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. Influensområdet
ligger i boreonemoral vegetasjonssone (se Moen 1998). Her er det typisk med edelløvskoger med
varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn.
Rådgivende Biologer AS
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Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger vegetasjonsseksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste
klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, humid
underseksjon (O3h), som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998).

Figur 3. Bonitets- og arealressurskart over aktuell tomt (svart
https://kilden.nibio.no

stiplet linje). Kilde:

Figur 4. Utsikt fra tomten mot sørøst. Hardangerveien og eksisterende næringsområder er synlig til
venstre i bildet.
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GENERELLE TREKK
Det aktuelle området omfatter et høydedrag sør for Storenuvarden (212 moh.), mellom Krokavatnet i
vest og Hardangerveien i øst, med flere små koller som går i nord-sørlig retning. En del av arealet er
skogkledd, men på skrinnere mark og særlig på kollene, er det sparsomt med trær (figur 5). En
skogbrann på Storenuvarden i 1997 omfattet en stor del av den aktuelle tomten.
Små partier på toppen av høydedraget kunne vært klassifisert som kystlynghei (T34 i NiN versjon 2)
under gjengroing. Vegetasjonen indikerer at det har vært beite tidligere, men for å avgrense områder
som kystlynghei skal det også ha vært brenning i området. Gamle flyfoto viser at deler av dette området
var skogkledd før skogbrannen i 1997, trolig var dette bærlyngskog (T4-5) med furu i tresjiktet. Om det
har vært kystlynghei i området før har det trolig ikke vært brent på veldig mange år. Noen døde trær står
fortsatt, særlig i nordlige del, og det er en del oppslag av furu og bjørk. I feltsjiktet dominerer røsslyng,
klokkelyng og blåtopp.

Figur 5. Øverst: Fuktig drag langs østsiden av tomten med mye blåtopp, pors og rome i feltsjiktet (t.v).
Skrinnere mark i øvre del av tomten (t.h). Nederst: Liten bekk som renner i kulvert under
Hardangerveien (t.v). Fattig myrskogsmark i tomtens østre del (t.h.).
Blåbærskog (T4-1) er dominerende naturtype langs østsiden av høydedraget. Dette gir grunnlag for et
lavt artsmangfold, med svært få arter i feltsjiktet. Blåbær, røsslyng, rome, pors og blåtopp er de
dominerende artene. I tresjiktet dominerer bjørk. Det er også en del furu, gråor, svartor, selje, rogn,
hegg, platanlønn og et felt med sitkagran (SE; svært høy risiko jf. Artsdatabanken 2018b).
I et flatere parti på høydedraget i midtre del av området er det en liten og fattig jordvannsmyr (V1), og
i østre del langs Hardangerveien er det flere små bekker og fuktige søkk i terrenget med myr og myrRådgivende Biologer AS
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og sumpskogsmark (V2). Her er det også vært fattig, men i noen områder er det innslag av litt flere arter
som einstape, vier-arter, stjernestarr, engsoleie, skogstjerne, rødsvingel, tepperot og heiblåfjør.
Langs Hardangerveien er det noen rikere veikanter (T40) med blåklokke, rødkløver, hvitkløver,
tepperot, legeveronika, hanekam, vendelrot, myrmaure, revebjelle, sløke, engkvein, hundegras,
sølvbunke, småsyre, geitsvingel, marikåpe-art og engsoleie. De rikeste veikantene ligger imidlertid i
nord, og utenfor tiltaksområdet.
Både tidligere beite og brann har satt sitt preg på vegetasjonen i dette området. I tillegg er det, som nevnt
tidligere, innslag av en del fremmede arter.
Den aktuelle tomten grenser til Tangelandselva i sør og langs denne er det høgstaudeskog.
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VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
VIKTIGE NATURTYPER
Fra før er det registrert et viktig bekkedrag (E06 jf. DN-håndbok 13) langs Tangelandselva med C-verdi
og en gråor-heggeskog (F05) inntil elva (figur 6) som har fått A-verdi. Lokaliteten er ikke påvirket av
nyere tekniske inngrep og det er både mye stående og liggende død ved. Særlig forekomsten av to
rødlistede og relativt sjeldne arter gjør at lokaliteten blir vurdert som svært viktig. Det ble ikke registrert
nye viktige naturtyper i tiltaksområdet gjennom feltundersøkelsene den 27. juni 2019. Som beskrevet i
områdebeskrivelsen er tomten preget av tidligere beite og brann, det er ikke gammel skog eller
kulturmark i hevd i området, heller ikke myrarealer som er store nok til å avgrenses som viktige
naturtyper.

Figur 6. Parti av Tangelandselva med gråor-heggeskog.
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER
Flora
Det er fra før registrert to rødlistede mosearter langs Dalselvi; Vasshalemose (NT; nær truet jf.
Henriksen & Hilmo 2015) og kystskeimose (VU; sårbar). Begge artene er knyttet til vannstrengen og er
registrert på berg og steiner inntil elva (figur 7). Ingen andre rødlistede karplanter, moser, lav eller sopp
er registrert i tiltaks- eller influensområdet.
Rådgivende Biologer AS
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Fisk og ferskvannsorganismer
Tomten ligger innenfor nedbørfeltet til Arnaelva (vassdragsnummer 061.2A0) på 16,85 km². Fra
Krokavatnet drenerer vannet sørover til Storelva (Arnaelva) via Tangelandselva.
I Vann-nett (http://vann-nett.no) defineres Storelva som liten, svært kalkfattig og klar. Den økologiske
tilstanden er vurdert som moderat. Det har vært flere episoder med utslipp fra industri til Storelva, og i
tillegg er de anadrome bestandene påvirket av lakselus og rømt oppdrettsfisk. Den kjemiske tilstanden
er udefinert i Vann-nett.
Bekkene i tiltaksområdet er svært små og har trolig ikke egne fiskebestander. Det kan imidlertid ikke
utelukkes at det finnes fisk i noen av disse. Tangelandselva er en viktig elv for sjøaure (Wiers & Velle
2013), men det er usikkert hvor langt opp i vassdraget sjøaure kan vandre. Arna Sportsfiskerlag har
benyttet elva til utsetting av plommesekk og øyerogn av laks. Under fiskeundersøkelser i forbindelse
med et utslipp i øvre del av Tangelandselva, ble det registrert laksesmolt og lakseyngel i elva (Wiers &
Velle 2013), men kun nedenfor det da antatte utslippspunktet. I Storelva er det laks, sjøaure og ål. Dette
tilsier noe verdi i de små bekkene i tiltaksområdet, middels verdi i Tangelandselva og stor verdi i
Storelva.
Fugl og pattedyr
Hjort er en vanlig viltart i tiltaks- og influensområdet. I Miljødirektoratets Naturbase var det tidligere
registrert en trekkvei for hjort på tvers av Arnadalen sør for tiltaksområdet, langs Tangelandselva.
Gjennom en konsekvensutredning for nytt næringsområde på Arnadalsflaten ble det sannsynliggjort at
hjortevilt trolig krysser lenger nord (Eilertsen 2014), det vil si omtrent midt på den aktuelle tomten for
dette prosjektet. Det er ukjent hvor stor betydning denne trekkveien har, men trolig har den en svært
lokal verdi. Det finnes også en del fallviltdata som viser at hjortedyr ferdes i området.
I Artsdatabankens Artskart foreligger det svært lite informasjon om fugl fra influensområdet. Forekomst
av andre pattedyrarter enn hjort er heller kjent i detalj, trolig finnes både rødrev, mink, ekorn, røyskatt,
piggsvin og ulike arter av smågnagere, spissmus og flaggermus i området. Av krypdyr og amfibium
opptrer sannsynligvis hoggorm, frosk og padde.
Arter unntatt offentlighet
For å undersøke om det finnes ytterligere biologiske forekomster av rødlistearter i influensområdet, og
forekomster som er unntatt offentlighet (rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.), ble det sendt epost til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestland den 22. august 2019. I svar pr. epost samme
dag ble det opplyst at det ikke foreligger informasjon om arter unntatt offentlighet fra influensområdet.
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Figur 7. To viktige naturtyper og to rødlistede moser er registrert innenfor influensområdet. De to
viktige naturtypene henger sammen, grensen mellom disse kommer tydeligere fram i figur 7.
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OPPSUMMERING AV VERDIER
Det er ikke avgrenset naturtyper eller økologiske funksjonsområder innenfor tomtegrensen, men
naturområdene har likevel noe verdi for naturmangfoldet. Det er knyttet store verdier til Tangelandselva
som ligger utenfor tomtegrensen, men innenfor influensområdet. En oppsummering av de ulike verdiene
er gitt i tabell 2.
Tabell 2. Oppsummering av verdier i influensområdet til planlagt nytt næringsområde i Arnadalen.
Lokalitet

Grunnlag for vurdering

Verdi

2. Tangelandselva øvre

Naturområde uten større tekniske inngrep. Sannsynlig
funksjonsområde for flere vanlige arter
Viktig bekkedrag med C-verdi

3. Tangelandselva nedre

Gråor-heggeskog med A-verdi

4. Tangelandselva nedre

Leveområde for to rødlistede mosearter

5. Tangelandselva - fisk

Elv med sjøaure, kultivering av laks

6. Storelva - fisk

Elv med laks og sjøaure, samt ål

2.

Tiltaksområdet
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Figur 8. Kartfesting av verdier for naturmangfold innenfor influensområdet for planlagt nytt
næringsområde i Arnadalen.
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PÅVIRKNINGER I ANLEGGSFASEN
Man skiller vanligvis mellom drifts- og anleggsfase i en konsekvensutredning. Hvilken påvirkning
driftsfasen kan ha vil i dette tilfellet avhenge av hvor mye av tomten som skal utnyttes og hvilken
virksomhet som skal etableres. Dette er foreløpig ukjent og driftsfasen omtales derfor ikke her. Det som
imidlertid vil være ganske sikkert er at anleggsfasen kan medføre betydelig forstyrrelser i form av økt
trafikk, utfylling, grave- og sprengningsarbeid. Dette kapittelet gir en kort oversikt over aktuelle
negativer påvirkninger i anleggsfasen.

SPRENGNINGSARBEID, STØY OG TRAFIKK
Sprengningsarbeid, økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr. De fleste arter har relativt høy
toleranse for midlertidig økning av støynivået, men sprenging kan være forstyrrende i hekke- og
yngleperioden om våren. Det er relativt lite støy og trafikk i influensområdet i dag og anleggsarbeid vil
føre til en betydelig økning i støynivået.

AVRENNING OG SPREDNING FRA FYLLINGER
Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan generelt resultere i tilførsler
av ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag og våtmark. Dersom det
foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever
i vannet. Delen som foreligger som ammoniakk, er avhengig av forholdet mellom temperatur og pH.
Deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester. De mest
finpartikulære fragmentene vil kunne bli spredt nedover vassdragene, og i våtmark vil de kunne bli
spredt horisontalt og vertikalt over lange distanser. Partikler fra sprengstein er nydannede og dermed
uslipte, kantete og flisete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv.
Skarpe partikler trenger gjennom epitel og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk
forårsaker dette slimutsondring og kan i ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på gjellene. Partiklene
kan også slipe bort på vekstalger på elvebunnen og redusere næringsgrunnlaget for bunndyr.
I avrenningen fra sprengsteindeponier vil det ofte også være oljerester fra boresøl og sprengstoffrester,
som kan ha direkte eller langsiktige skadevirkninger på det akvatiske miljøet. Avrenning fra deponier
vil være mest uttalt i anleggsfasen.

SKADEREDUSERENDE TILTAK
I denne innledende fasen vurderes det å være størst risiko for skade på naturmangfoldet ved at
anleggsarbeidet fører til avrenning til Tangelandselva og dermed også Storelva. Slik tomtegrensen går i
dag, ser det som de topografiske forholdene vil sørge for avrenning bort fra Tangelandselva. For å være
på den sikre siden bør det utarbeides en YM-plan før oppstart av anleggsarbeidet som i detalj setter opp
ulike tiltak for å hindre tilrenning til vassdrag. Aktuelle tiltak vil være avskjæringsgrøfter og
sedimenteringsbassenger. Avstand til vassdraget bør være minst 10 meter.
I anleggsfasen bør forøvrig fremmede arter håndteres slik at de ikke spres videre. Dette gjelder hagelupin
ved Hardangerveien og sitkagran i nordøstre del av den aktuelle tomten (figur 8).
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Figur 9. Hagelupin (t.v.) og sitkagran (t.h.).
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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 samlete belastningen som økosystemet er, eller
vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. En utbygging av nytt næringsområde på den aktuelle
tomten vil omfatte sprenging og en god del nye og permanente arealbeslag, økt trafikk og støy i
anleggsfasen, samt sannsynlig tilrenning til vassdrag.
Det foreligger andre planer i nærområdene, som også vil påvirke det biologiske mangfoldet dersom disse
realiseres. Både nye næringsområder og boligprosjekter er under planlegging, noen planer er avslått,
mens andre har ukjent status. Av eksisterende inngrep med betydning for biologisk mangfold, må nevnes
Bergenstippen AS, som ligger inntil Tangelandselva, nedstrøms Krokavatnet. I 2013 ble det observert
forurensing i Tangelandselva fra massetippen, og det ble påvist at dette hadde negativ virkning på fisken
nedstrøms utslippspunktet (Wiers & Velle 2013). Det har vært planer om å etablere en fangdam for å
rense avsiget fra tippen til Tangelandselva, status for denne er ukjent.
Den samlede belastningen på selve tiltaksområdet (tomten) er ikke stor fra før, men vassdragene i
influensområdet har en stor belastning.

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 27. juni 2019
av Linn Eilertsen.
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Planområdet var oversiktlig, lett tilgjengelig og ble godt undersøkt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
godt og det knyttes lite usikkerhet til feltarbeidet og verdivurderingen.
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