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FORORD 

SE Arkitektur AS ønsker å regulere et ca. 60 daa stort område for å utvide Ådnadalen industriområde i 
Os kommune 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra SE Arkitektur AS utarbeidet en konsekvensutredning for 
naturmangfold av tiltaks- og influensområdet. 
 
Rapporten tar utgangspunkt i feltarbeid som ble utført av Conrad J. Blanck 18. oktober 2019 innenfor 
planavgrensningen, tidligere undersøkelser gjennomført av Steinar Kålås i Døsjeelva, samt muntlige og 
skriftlige kilder. 
 
Rådgivende Biologer AS takker SE Arkitektur AS ved Birgitte Norheim for oppdraget. 
 

Bergen, 5. desember 2019 
 

INNHOLD 

Forord ...................................................................................................................................................... 3 
Sammendrag ............................................................................................................................................ 4 
Tiltaket .................................................................................................................................................... 6 
Metode ..................................................................................................................................................... 7 
Avgrensning av tiltaks- og influensområdet .......................................................................................... 10 
Områdebeskrivelse ................................................................................................................................ 11 
Verdivurdering ...................................................................................................................................... 16 
Påvirkning og konsekvens ..................................................................................................................... 20 
Avbøtende tiltak .................................................................................................................................... 23 
Usikkerhet ............................................................................................................................................. 24 
Oppfølgende undersøkelser ................................................................................................................... 24 
Referanser .............................................................................................................................................. 26 
 
 
 
 



Rådgivende Biologer AS 4 Rapport 2996 

SAMMENDRAG 

Blanck, Conrad J., S. Kålås 2019. Ådnadalen industriområde, Os kommune. Konsekvensutredning for 
naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2996, 27 sider, ISBN 978-82-8308-673-7 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra SE Arkitektur AS utarbeidet en konsekvensanalyse for 
naturmangfold for utviding av Ådnadalen industriområde i Os kommune. Planarealet er på ca. 60 daa 
og består i dag hovedsakelig av skog, myr og litt granplantefelt. 
 
VERDIVURDERING 

Ingen naturtyper var registrert i influensområdet fra før. Døsjeelva inngår i tiltakets influensområde og 
tilsvarer den rødlistede naturtypen «elvevannmasser» jf. Artsdatabanken (2018a). Denne naturtypen har 
status nær truet (NT) og den registrerte lokaliteten har på grunnlag av dette middels verdi. 
 
I Døsjeelva er det elvemusling (sårbar, VU) og et elveaparti med egnet substrat har blitt avgrenset som 
et funksjonsområde for arten. Elvemusling er en ansvarsart for Norge og det aktuelle partiet i Døsjeelva 
har derfor særlig stor verdi. Dette partiet ligger nedstrøms, ca. 850 m sør for planområdet. 
 
Plan- og influensområdet overlapper til dels med et tidligere registrert viktig viltområde. Viltområdet er 
et funksjonsområde for fugleartene hvitryggspett, gråspett og storfugl, som er arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. På grunnlag av dette vurderes viltområdet å ha middels verdi. 
 
Resterende ubebygde naturområder i influensområdet har noe verdi som habitat for vanlige arter som 
finnes i distriktet. 
 
PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Erstatning av myrarealene med harde flater vil påvirke den naturlige vanndynamikken i Døsjeelva i form 
av støtavrenning. Dette vurderes å gi en noe forringet påvirkning på naturtypen elvevannmasser. 
 
Arealbeslag i det registrerte viltområdet vil i liten grad redusere leveområdet for gråspett, hvitryggspett 
og storfugl. Resterende naturområder innenfor planområdet vil gå tapt på grunn av arealbeslag. 
 
Utvidelse av industriområdet vil øke miljøbelastningen for elvemuslingpopulasjonen i Døsjeelva i form 
av avrenning fra steindeponi, vei og økt turbiditet. På sikt vil dette framskynde utrydningen av arten i 
elva. Uten avbøtende tiltak vil påvirkningen være sterkt forringet. 
 
Samlet konsekvens 

Samlet vil konsekvensen være betydelig miljøskade (- -) for influensområdet. Verdier og påvirkninger 
er oppsummert i følgende tabell. 
 
Nr. Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1. Døsjeelva - elvevannmasser Middels Forandret hydrologi pga. 
støtavrenning Noe forringet - 

2. Døsjeelva - elvemusling Svært stor Tilsig fra anlegg og 
steindeponi Sterkt forringet ---- 

3. Vardefjellet Middels Arealbeslag, midlertidig 
støybelastning Noe forringet - 

4. Resterende naturområde Noe Arealbeslag, midlertidig 
støybelastning Sterkt forringet - 

 Naturmangfold samlet    – – 
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ANLEGGSFASE 

Masseutskiftninger med sprengningsarbeider i og ved vassdrag vil kunne føre betydelige tilførsler av 
ammonium, nitrat og partikler, ofte i relativt høye konsentrasjoner, til vassdrag og våtmark i forbindelse 
med avrenning og nedbørsperioder 
 
I lange perioder kan dette være meget skadelig for elvemuslingen i Døsjeelva, som kan føre til at 
populasjonen dør ut. 
 
AVBØTENDE TILTAK 

Det er foreslått en rekke avbøtende tiltak med formål om å redusere og forhindre avrenning fra 
anleggsområdet. Dette gjøres ved å både redusere mengende med forurenset vann, samt å holde tilbake 
partiklene i et renseanlegg og sikre at de største og mest skadelige partiklene ikke føres til vassdraget. 
For nitrogenforbindelser er også modning og fortynning viktig for å redusere de negative virkningene. 
 
I driftsfasen kan tiltak som erstatter den fordrøyningen av den tapte myren (grønne tak etc.) dempe 
støtavrenninger og de negative hydrologiske påvirkningene av tiltaket. 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det anbefales å etablere et overvåkningsprogram nedstrøms anleggsområdet mens arbeidet pågår, der 
turbiditet blir logget kontinuerlig og vannprøver tatt og analysert for de viktigste parameterne hver 14. 
dag. 
 
USIKKERHET 

Konsekvensvurderingen er basert på eksisterende informasjon og befaring av botaniker i tiltaksområdet. 
Befaringen ble utført den 18. oktober 2019, noe som er litt sent med tanke på kartlegging av naturtyper 
og vegetasjon. Selv om feltforholdene ikke var optimale, var det i kombinasjon med utfyllende 
eksisterende informasjon mulig å få en oversikt over naturmangfoldet og potensiale verdier i tiltaks- og 
influensområdet.  
 
Når det gjelder virkning på elvemusling er det tilknyttet noe usikkerhet. Det er uavklart hvor mye 
toleranse elvemuslinger har for tilleggsbelastning i korte perioder. Det er derfor anvendt føre-var 
prinsippet jf. § 7 Naturmangfoldloven ved vurderingen av påvirkningen for elvemusling. 
 



Rådgivende Biologer AS 6 Rapport 2996 

TILTAKET 

Det er planer om å utvide et industriområde i Ådnadalen i Os kommune. Planområdet består av tomtene 
Gnr 52 Bnr 29, 42 mfl. og er på ca. 60 daa. Det skal sprenges ut stein og deler av området skal fylles ut 
med sprengmasser. Nesten hele arealet innenfor planavgrensningen skal planeres og bebygges (figur 
1). 
 
I hovedsak skal det nye området benyttes som høylager, inkl. administrasjonsbygg og parkeringsplass. 
I første byggetrinn skal administrasjonsbygget bli etablert i øst innenfor planområdet. 
 
Lagringsbygg skal etableres i andre byggetrinn og deres endelige utforming og plassering er fortsatt 
under planlegging.  
 

 
Figur 1. Utkast for detaljreguleringsplan utarbeidet av SE Arkitektur ASt for utvidelse av Ådnadalen 
industriområde. 
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METODE 

KONSEKVENSANALYSE 

En konsekvensanalyse for naturmangfold 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 (se figur 2). Neste trinn består i å vurdere (se også tabell 3). 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. 
 
DATAINNSAMLING 

Konsekvensanalysen baserer seg på tilgjengelig litteratur og databaser, samt fra feltundersøkelse 
(metodikk for feltundersøkelser er beskrevet i eget delkapittel). Vurdering av nivå på 
kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet (tabell 1). 
 
DATAGRUNNLAG 

I Artsdatabankens Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/) finnes det noen få registreringer av 
vanlige arter ved planområdet, for det meste sopp. Det foreligger ingen registreringer av naturtyper 
innenfor plan- eller influensområdet i Miljødirektoratets Naturbase (https://kart.naturbase.no/). 
 
Det foreligger en viltrapport for Os kommune, der det har blitt registrert et viktig viltområde, som delvis 
overlapper med plan- og influensområdet (Håland & Mjøs 2006). 
 
Rådgivende Biologer har i gjennomført en del prosjekter i forbindelse med elvemusling (sårbar, VU) i 
i Døsjeelva (Kålås 2015, Eilertsen mfl. 2017a, Eilersten 2017b, Kålås 2019). 
 
Etter en korrespondanse med Fylkesmannen i Vestland, fikk vi 28. november 2019 informasjon om at 
det ikke finnes opplysninger om arter unntatt offentlighet i planområdet 
 
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.  
 
Naturmangfold 

Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske 
(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse.  
 
 

https://artskart.artsdatabanken.no/
https://kart.naturbase.no/
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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 2018a). Økologiske funksjonsområder for arter omfatter funksjonsområder for arter 
registrert i Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015), 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 de ulike fagtema fra V712 – håndbok for konsekvensanalyser 
(Vegdirektoratet 2018). Tabellen er tilpasset NiN-metodikk for viktige naturtyper. 

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

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

 Lokaliteter med verdi C 
eller lav kvalitet. 
Hverdagsnatur. Flora og 
fauna representativ for 
regionen. 

Lokaliteter med verdi C 
til B og moderat kvalitet. 
 

 Lokaliteter med verdi B 
til A og høy kvalitet. 
Utvalgte naturtyper med 
verdi B/C og høy kvalitet 

Lokaliteter med verdi A 
og svært høy kvalitet. 
Utvalgte naturtyper verdi 
A og særlig høy kvalitet 

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". 

 
VURDERING AV TILTAKETS PÅVIRKNING 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan en registrering påvirkes som følge av definerte tiltak. 
Påvirkning vurderes i forhold til 0-alternativet. En vurderer her bare påvirkning av et ferdig etablert 
tiltak. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden er beskrevet i et eget kapittel. Grad av påvirkning 
vurderes etter en femdelt skala fra "forbedret" til "sterkt forringet" (se tabell 2): 

Tabell 2. Grad av påvirkning i driftsfasen, og veiledende kriterier for å vurdere nivå av forringelse for 
naturmangfold. 
Grad av påvirkning Funksjonsområder for arter Naturtyper og geosteder 
Sterkt forringet 
Alvorlig varig forringelse. Lang 
restaureringstid (>25 år) 

Splitter opp arealer og bryter funksjon.  
Blokkerer trekk-/vandringsmuligheter. 

Berører >50 % av areal, eller viktigste del 
ødelegges. 

Forringet 
Middels alvorlig varig forringelse. Middels 
restaureringstid (>10 år) 

Splitter opp arealer og reduserer funksjon. 
Svekker trekk-/vandringsmuligheter. 

Berører 20-50 % av areal. Viktigste del 
forringes ikke. 

Noe forringet 
Mindre alvorlig varig forringelse. Kort 
restaureringstid (1-10 år) 

Mindre alvorlig reduksjon av funksjon og 
trekk-/vandringsmuligheter. 

Berører en mindre viktig del og <20 % av 
areal. 

Ubetydelig endring Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

Forbedret 
Styrker biologiske funksjoner. 
Gjenoppretter/ skaper trekk-
/vandringsmuligheter. 

Bedre tilstand ved tilbakeføring til 
opprinnelig natur.  

 

C B A 
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VURDERING AV KONSEKVENS 

Konsekvens av tiltaket er en vurdering av om 
tiltaket vil føre til bedring eller forringelse. 
Vurderingen av konsekvens gjøres ved å 
sammenstille verdi og grad av påvirkning for 
hver lokalitet (figur 2). Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus (– – – –), som er 
den mest alvorlige miljøskaden som kan 
oppnås, til 4 pluss (+ + + +) som tilsvarer svært 
stor verdiøkning.  
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Konsekvensvifta. Sammenstilling av 
verdi langs x-aksen og grad av påvirkning 
langs y-aksen (fra Vegdirektoratet 2018).  

 
For vurdering av konsekvens av tiltaket per fagtema og samlet finnes det et ekstra konsekvensnivå, 
kritisk negativ konsekvens (– – – – –), som unntaksvis kan benyttes dersom en har flere registreringer 
med stor negativ konsekvens for alternativet (tabell 3).  

Tabell 3. Kriterier for fastsettelse av konsekvens per fagtema og samlet. 
Skala Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert tiltak 
Kritisk negativ konsekvens 
(– – – – ) 

Brukes unntaksvis dersom en har flere registreringer med svært stor negativ 
konsekvens (– – – –).  

Svært stor negativ konsekvens 
(– – – –) 

Det finnes registreringer med svært stor konsekvens (– – – –), og typisk flere med 
stor negativ konsekvens (– – –). 

Stor negativ konsekvens 
(– – –) Typisk flere registreringer med stor negativ konsekvens (– – –). 

Middels negativ konsekvens 
(– –) 

Registreringer med middels negativ konsekvens (– –) dominerer. Høyere 
konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Noe negativ konsekvens 
(–) 

Registreringer har lave konsekvensgrader, typisk vil noe negativ konsekvens (–) 
dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig konsekvens 
(0) 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (0-
alternativet). 

Positiv konsekvens 
(+ / + +) 

Registreringer med negativ konekvensgrad oppveies klart av registreringer med 
positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv konsekvens 
(+ + + / + + + +) 

Kun ett eller få registreringer med lave negative konsekvensgrader, og disse 
oppveies klart av registreringer med positiv konsekvens. 

 
 

Forbedret

Ubetydelig 
endring

Noe 
forringet

Forringet

Ødelagt

Sterkt 
forringet

Svært
storStorMiddelsNoeUten 

betydning

0 – – – – – – – – – –

+ / + ++ + +/ + + + +
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. Dette vil inkludere 
midlertidige anleggsinstallasjoner, som anleggsvei, dersom etablering av disse fører til permanent skade. 
Tiltaksområdet omtalt i rapporten tilsvarer planeringsflaten. 
 
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 m fra tekniske 
inngrep, mens det for de mest arealkrevende pattedyrene og fugleartene vurderes å være vesentlig mer, 
grunnet forstyrrelser i anleggsperioden (Multiconsult 2018). For akvatisk miljø (funksjonsområdet for 
fisk og andre ferskvannsarter) blir influensområdet større. Planområdet ligger inntil og drener til 
Døsjeelva, som har sitt utspring i Ådnadalen og munner ut ved Skeisosen i Bjørnafjorden. 
 
Influensområdet for akvatisk miljø er vurdert å inkludere Døsjeelva fra øverste punkt av tiltaksområdet 
helt ned til elvens munning i Skeisosen. Influensområdet er kartfestet i figur 7 og figur 9. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet ligger ved Ulvenvegen i Os kommune, rett sørvest for Vaksinen flyplass. Området er på 
ca. 60 daa og ved et allerede etablert industriområde. I dag er planområdet hovedsakelig ubebygget og 
er avgrenset av Ådnadalen i vest, Ulvenvegen i øst, skytebane og Vetlafjellet i nord og tidligere Rolls 
Royce i sør. 
 

 
Figur 3. Planområdets beliggenhet (rød sirkel) i Os kommune. 

NATURGRUNNLAGET 

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. I snitt er årsnedbøren i området 1770 mm 
(1961-1990, Osøyro, eKlima). 
 
Klimaet styrer både vegetasjon og dyreliv og er avgjørende for inndelingen av vegetasjonssonen og 
vegetasjonsseksjonen området ligger i (se Moen 1998). Planområdet ligger i den boreonemorale 
vegetasjonssone, der den lokale vegetasjonen er preget av edelløvskoger med varmekjære arter i 
solvendte lier med godt jordsmonn. 
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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 (se Moen 
1998). 
 
Berggrunnen innenfor planområdet består av tre forskjellige bergarter som strekker seg parallelt fra 
nordøst til nordvest. Dette er kvartsitt og kvartsdioritt som skilles av et bånd med amfibolitt (figur 4). 
Kvartsitt og kvartsdioritt har et høyt innhold med kvarts, som gjør berget surt og hardt. De forvitrer 
langsomt og frigir lite plantenæringsstoffer. Amfibolitt inneholder derimot kalk, som kan gi grunnlag 
for frodig vegetasjon. 
 
Generelt er det lite løsmasser innenfor planavgrensningen. 
 
Planområdet består av både åpen og tresatt myr og skog av særlig høy og høy bonitet (figur 5). 
 

 
Figur 4. Berggrunnskart over planområdet. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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Figur 5. Arealressurs- og bonitetskart over planområdet. Kilde: https://kilden.nibio.no/. 

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Planområdet består i hovedsak av myr, myrkant, blåbærskog og granplantefelt. Det finnes noe 
bebyggelse fra før: i sør inngår vei, parkeringsplass og en telthalle (se forsidebilde). En grusvei krysser 
planområdet på midten fra øst til vest og går delvis langs nordvestlig grense. 
 
Innenfor planavgrensningen finnes det to myrflater: én relativ åpen flate mellom eksisterende 
bebyggelse og parkeringsplass i midten av planområdet og én tresatt myrflate i nord av planområdet (på 
figur 5 beskrevet som uproduktiv skog). Myrflaten i midten er en litt kalkfattig og svakt intermediær 
myrflate (V1-C-2) som domineres av graminider som trådstarr, slåttestarr eller blåtopp (figur 6). Andre 
registrerte arter er rome, røsslyng og torvmoser. I feltsjiktet finner man også en del innslag av pors, vier-
arter, einer, unge bjørke- og furutrær. Myrflaten i nord er tresatt med både bjørk, svartor gran og furu 
(figur 6). Grantrærne er trolig plantet her eller har spredt seg fra de inntilliggende plantefeltene i nord 
og nordøst for planområdet. Det er plantet både vanlig gran og sitkagran, som er en fremmedart med 
svært høy risiko (SE) jf. Artsdatabanken 2018b for hjemlig natur. Treslaget er godt tilpasset forholdene 
på Vestlandet, sprer seg raskt fra plantefeltene og fortrenger hjemlige arter, også innenfor planområdet. 
I tillegg ble det observert en del dielsmispel (SE) langs stiene og skogsbilveien innenfor planområdet 
(figur 6). 
 
Øvrige skogsområder består av de fattige naurtypene blåbærskog (T4-C-1, jf. Halvorsen mfl. 2015) og 
svak lågurtskog (T4-C-2) (figur 6). Vanlige arter i feltsjiktet er blåbær, tyttebær, bjørnekam, 
stormarimjelle, stri kråkefot og gjøksyre. Av treslag er furu, gran og bjørk vanligst, men bartrærne 
dominerer klart. Det er lite død ved i området. Noe liggende død ved stammer fra hogst, men i det 
skrånende partiet helt i nordvest ligger det en del død ved fra rotvelt. Den liggende døde veden stammer 
fra furu og er i tidlig nedbrytningsfase. Skogen bærer ikke preg av å være særlig gammel ellers. 
  

https://kilden.nibio.no/
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På myr og i skog finnes det innslag av arter som indikerer beite og beite i gjengroing: einstape, lyssiv, 
hvitmaure, engkvein, einer og blåknapp.  
 
Epifyttfloraen er fattig og på bjørk ble det bare registrert vanlige arter arter i «kvistlavsamfunnet» (vanlig 
kvistlav, papirlav, etc.). 
 

  

  

  
Figur 6. Øverst: På myrflatene finnes det en pors (t.v.). En tresatt myrflate nord i planområdet (t.h.). 
Midterst: Fremmedartene sitkagran (SE, t.v.) og dielsmispel (t.h.) er registrert innenfor 
planavgrensningen. Nederst: Blåbærskog er vanlig i planområdet (t.v.). I skrånende terreng finnes det 
noe liggende død ved. I tillegg finnes det arter tilknyttet beite og gjengropende beite spredt i 
planområdet. Einstape er en av dem. (t.h.). 
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Døsjeelva 

Døsjeelva har sitt utspring i Ådnadalen. Dette er en liten elv som renner over flaten mellom Hjorthaugen 
og Liafjellet, før den munner ut i Skeisosen nordvest i Bjørnafjorden. Nedbørfeltet er 3,7 km² og har 
ingen innsjøer (figur 7). Døsjaelva stuper utfor et bratt fossestryk nederst mot sjøen, og elva er dermed 
ikke tilgjengelig for anadrom fisk (Eilertsen mfl. 2017a). Oppom fossestryket renner elva som en 
stilleflytende kanal på en 1,1 km lang strekning, før den igjen blir brattere opp mot Skeisflaten. I 
kanalområdet er elvebunnen betydelig tilslammet, men dette er sannsynligvis naturlig tilstand, ettersom 
elvebankene består av lett eroderbar leire og jord. Oppom veien på Skeisflaten veksler elva stort mellom 
stilleflytende partier, stryk og små fosser, men fra Nore Neset skole og oppover fremstår elva stort sett 
som en kanal med rolig vannhastighet. Selve elva fremstår i hovedsak urørt, og er i liten grad 
forbygd/flomsikret. 
 

 
Figur 7. Nedbørfeltet til Døsjeelva i forhold til planområdet. Felt generert på http://nevina.nve.no/ 

http://nevina.nve.no/
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VERDIVURDERING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Land 

Det var ikke registrert naturtyper innenfor planområdet fra før jf. Miljødirektoratets Naturbase og det 
ble ikke registrert nye ved synfaringen 18. oktober 2019. Myrområdene er utelukkende jordvannsmyr 
og for fattige for å bli registrert som naturtyper jf. DN-håndbok 13. 
 
Skogene er for unge til å bli registrert som gammel furuskog og mangler stående død ved av furu med 
vridde stammer, hard ved (kelogadd) og tilsvarende liggende død ved (kelolæger), som er indikatorer 
for denne naturtypen. 
 
Ferskvann 

Døsjeelva kan kategoriseres som naturtypen elvevannmasser, (F1, Artsdatabanken 2018a), som omfatter 
økosystemer med rennende vann og mangel på en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyr. 
Dette er en nær truet (NT) naturtype som trues av mange faktorer, inkl. vannkraftregulering, landbruk 
og fysiske inngrep (Artsdatabanken 2018a). På bakgrunn av dette vurderes hele elven å ha middels verdi 
som naturtype. 
 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Land 

Det ble ikke registrert rødlistearter innenfor planavgrensningen under feltarbeidet på land. I 
Artsdatabankens Artskart foreligger det noen registreringer av den rødlistede planten toppstarr (VU) fra 
1950-tallet, som på grunn av lav koordinatpresisjon inngår i plan- og influensområdet. Disse funnene er 
sannsynlig tilknyttet Irgenstjørna ca. 600 m sørvest for Ådnadalen. Den aktuelle utbredelsen av topstarr-
bestanden tilknyttet tjørnet ble kartlagt av Rådgivende Biologer AS i forbindelse med et annet 
utbyggingsprosjekt (Blanck 2019). Utbredelsesområdet for arten overlapper hverken med plan- eller 
influensområdet. 
 
Det er også registrert observasjoner av gulspurv (nær truet, NT) og fiskemåke (NT) rett utenfor 
planområde ved Hjortehaugen. Disse fugleartene er lite tilknyttet barskog og myr. Deres 
funksjonsområde har da trolig ingen overlapp med plan- eller influensområde. 
 
Det finnes noen fremmedarter (dielsmispel og sitkagran, figur 6), som det burde tas hensyn til for å 
unngå unødvendig spredning av artene. 
 
Ådnadalen ligger inntil Vardefjellet, som er registrert som et viktig viltområde. Det finnes tilstrekkelig 
med eldre skog for arter som hvitryggspett, gråspett og storfugl, som er arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse (Håland & Mjøs 2006). Disse fugleartene har fått denne statusen fordi de er spesielt 
hensynskrevende i henhold til deres leveområde. Det kan ikke utelukkes at disse artene nytter deler av 
plan- og influensområdet, særlig hvitryggspett og gråspett. Hvitryggspett finnes ofte i bratte skogslier 
og trenger rikelig med dødt trevirke for å finne nok vedlevende insekter (Stenberg 1994a). Gråspett er 
også avhengig av død ved til næringssøk om vinteren, der arten går over fra jordlevende maur til 
vedlevende insekter som hovedføde (Stenberg 1994b) Skogspartiet i det skrånende terrenget i nordvest 
innenfor planavgrensningen med noe liggende død ved. 
 
På grunnlag at dette partiet er et potensielt leveområde for arter av nasjonal forvaltningsinteresse og 
inngår i et registrert viktig område for vilt, vurderes det å ha middels verdi. 
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Ferskvann 

Det har ikke blitt registrert ål (VU) i Døsjeelva før, men forekomst av ål kan ikke utelukkes. 
 
Elvemusling ble oppdaget i Døsjaelva i 2015 (Kålås 2015). Muslingene ble observert på en 500 m lang 
strekning som startet litt oppstrøms der elva krysser veien over Skeisflaten. Det antas å være omtrent 
100 muslinger i elva. Bestanden vurderes å være truet og ha liten levedyktighet. Den vil snart forsvinne 
om ikke tiltak for artens bevarelse blir satt inn (Kålås 2018). Elvemuslingen er avhengig av spesielle 
forhold i substratet i elven for å kunne etablere seg. Et funksjonsområde i Døsjeelva for arten har blitt 
avsatt på grunnlag av egnethet til habitat basert på undersøkelsene gjort av Steinar Kålås i 2015. 
 
For å forynge og sikre bestanden i Døsjaelva ble det 3. august 2016 samlet inn 52 elvemusling som ble 
transportert til elvemuslingstasjonen i Austevoll. Planen er å gi disse muslingene gode miljøforhold i 
anlegget, slik at de kan formere seg her. De unge muslingene som vokser opp i anlegget kan så settes 
tilbake i Døsjaelva etter noen år, når de er så robuste at de vil tåle dette. (Eilertsen mfl. 2017b). 
 
Det er utarbeidet et forslag til soneforvaltning for vassdrag med elvemuslingforekomst (Eilertsen mfl. 
2017a) med utgangspunkt i tilstanden for elvemusling og anadrom fisk. I forslaget blir vassdraget inndelt 
i fire ulike soner:  
 
I risikosone 1, som er eksisterende eller potensielt leveområder for elvemusling, er det anbefalt at det 
ikke skal være arealbeslag eller direkte utslipp av forurensing til vassdraget. I Døsjeelva tilsvarer sone 
1 funksjonsområdet for elvemusling (lok. 2 i tabell 4). 
 
I risikosone 2 (20 meter ut fra vassdrag med elvemuslingforekomst) 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 8). 
 
Selve planområdet overlapper ikke med leveområdet for elvemusling som finnes i Døsjeelva, men hele 
funksjonsområdet til arten inngår i influensområdet. I tillegg overlapper deler av planområdet med sone 
2, 3 og 4. 
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Figur 8. Plan- og influensområdet i forhold til foreslåtte risikosoner for Døsjeelva. 

Det er gjort beregninger som viser at Norge har nesten en tredel av de kjente gjenværende lokalitetene 
med elvemusling og mer enn halvparten av antall muslinger i Europa (Artsdatabanken 2011). Dette gjør 
elvemusling til en norsk ansvarsart og alle lokaliteter tilknyttet til denne gis svært stor verdi. 
 
OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tabell 4 er naturverdiene som finnes i tiltaks- og influensområdet listet. De største verdiene er tilknyttet 
funksjonsområde for elvemusling. Verdiene er kartfestet i figur 9. 

Tabell 4. Oversikt over registrerte verdier innen fagtema naturmangfold og naturressurser i tiltaks- og 
influensområdet for Ådnadalen industriområde 

 

Lokalitet Type Utstrekning Verdi 

1. Døsjeelva - 
elvevannmasser Elvevannmasser, nær truet naturtype Hele vassdraget Middels 

2. Døsjeelva - 
elvemusling 

Funksjonsområde for elvemusling (VU), norsk 
ansvarsart 

fra Trolldalen til 
Skeisflaten 

Svært 
stor 

3. Vardefjellet 
Viktig viltområde / funksjonsområde for 
hvitryggspett, gråspett og storfugl, arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse 

>6 000 daa Middels 

4. Resterende 
naturområder 

Hverdagsnatur og funksjonsområde for vanlige 
arter Restområde Noe 



Rådgivende Biologer AS 19 Rapport 2996 

 
Figur 9. Verdikart for influens- og planområde til Ådnadalen industriområde. 
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet er referansesituasjonen for området uten et eventuelt tiltak. 0-alternativet i dette tilfellet 
tar utgangspunkt i at industriområdet ikke bygges ut og at rekrutteringen av elvemuslinger som har blitt 
transportert til elvemuslingstasjonen i Austevoll lykkes. 
 
Etter noen år vil bestanden av elvemusling i Døsjeelva bli bedret med nye individer som har vokst opp 
i elvemuslingstasjonen. (Eilertsen mfl. 2017b). Dette vil føre til en forbedring av naturverdien tilknyttet 
Døsjeelva. 
 
Fremmedartene sitkagran og dielsmispel vil spre seg videre innenfor planavgrensningen og påvirke den 
hjemlige vegatsjonen. 
 
På sikt vil trolig mengden død ved innenfor influensområdet økes og eksisterende død ved brytes ned. 
Dette vil gi enda bedre levevilkår for gråspett og hvitryggspett. 
 
Klimaendringer vil kunne medføre endringer i tilstand og utbredelse av naturmangfold på lang sikt. Det 
er tilknyttet mye usikkerhet til vurderinger omkring omfang av endringer som følge av økende global 
temperatur, og en opererer med lange tidsperspektiv. Vurderinger omkring klimaendringer blir derfor 
ikke inkludert i vurdering av 0-alternativet. 
 
Andre tiltak i området 

Ved Irgenstjørna, sørvest for Ådnadalen, er det planlagt å etablere et boligområde (Blanck 2019), som 
også ligger i nedbørfeltet til Døsjeelva.  
 
Oppsummering 

De største endringene av naturverdiene i referenssituasjonen være bedringen av elvemuslingbestanden 
i Døsjeelva i forbindelse med det igangsatte redningsprosjektet. Samlett sett medfører 0-alternativet til 
en miljøgevinst (+) for naturmangfoldet i delområdet. 
 
PÅVIRKNING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Hele planområdet ligger i nedbørfeltet til Døsjeelva, som er klassifisert som den nært truede naturtypen 
elvevannmasser. Myrene innenfor planområdet skal tørrlegges, utfylles med sprengmasser og asfalteres. 
Våtmarker som disse virker som naturlige fordrøyningsområder og har en stor effekt på den naturlige 
vanndynamikken til tilknyttede vassdrag.  
 
Ved å erstatte myrene med harde flater som asfalterte områder og tak på bygninger, vil det oppstå 
«støtavrenning» i nedbørsperioder. Dette medfører endringer i vanndynamikken til Døsjeelva. Det 
planlegges ingen direkte inngrep i Døsjeelva. 
 
Ådnadalen utgjør en mindre del av elvens nedbørfelt og vassdraget får sine vannmasser hovedsakelig 
fra Liafjellet (figur 7). Likevel vil elvens hydrologi bli forringet ved gjennomføring av tiltaket. 
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ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Arealbeslag i viltområde 

Utvidelse av industriområdet i Ådnadalen vil medføre direkte arealbeslag av et potensielt leveområde 
for gråspett og hvitryggspett, som er arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Hverken gråspett eller 
hvitryggspett har blitt observert hekkende innenfor planområdet og Ådnadalen har trolig ingen 
overordnet betydning for disse artene. Området som vil gå tapt er veldig lite i forhold til det avgrensede 
viltområdet og artene vil ha mange vikemuligheter etter industriområdet har blitt utvidet. Påvirkningen 
vil da være noe forringet for viltområdet. 
 
Økt støynivå 

Trafikken og driften i næringsområdet vil øke støynivået i forhold til dagens situasjon. Dette kan føre 
til at artene av nasjonal forvaltningsinteresse og artene som er vanlige i distriktet skyr området. Det er 
tilstrekkelig med naturområder rundt Vardefjellet og påvirkningen vurderes å være ubetydelig. 
 
Avrenning og spredning fra fyllinger og masseutskiftning 

Elvemusling har høye krav til vannkvalitet til leveområdene deres, spesielt unge muslinger. Dette gjelder 
grenser for redokspotensiale, andel finkorn i substratet og tetthet av vertsfisk. Spesifikke krav og verdier 
til livsmiljø er sammenfattet i Degerman mfl. (2009).  
 
Tiltaket vil ha virkninger på funksjonsområde for elvemusling ved at de hydrologiske og kjemiske 
forholdene i Døsjeelva endres på kort og på lang sikt. 
 
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. Avrenning kan forekomme i relativt lang tid etter at deponiene er 
etablert, og i områder med store deponi og små vassdrag der det er liten fortynning er avrenning å 
betrakte som en langvarig virkning. 
 
Det er kjent at eldre elvemuslinger kan tåle høyre belastninger i korte perioder (Miljødirektoratet 2018), 
hvis de har en restitusjonsperiode. Eksponering for suspenderte partikler og forurensning over lengre 
perioder er skadelig for elvemusling. 
 
I tillegg vil utbygging av industriområde føre til økt trafikk til og fra området. Avrenning fra trafikkerte 
arealer (vei og parkeringsplasser) vil inneholde veistøv, veisalt og olje fra kjøretøy, som i store doser 
kan være skadelig for elvemusling. 
 
ANLEGGSFASE 

Masseutskiftninger med sprengningsarbeider i og ved vassdrag vil kunne føre betydelige tilførsler av 
ammonium, nitrat og partikler, ofte i relativt høye konsentrasjoner, til vassdrag og våtmark i forbindelse 
med avrenning og nedbørsperioder.  
 
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. I dypvannet i myrer kan det også være uønskete vannkvaliteter med høyt innhold av 
redusert jern.  
 
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.  
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I første omgang vil tilførslene bestå av små partikler og humusstoffer fra stedegen myrjord og annet 
materiale med naturlige partikler av forskjellige størrelser. De minste partiklene av humusstoff og leire 
vil være suspendert i vannmassene og er vanskelige å få til å sedimentere. Dette vil føre til ugunstige 
forhold for organismer i vassdraget nedstrøms ved nedslamming og gi dårligere sikt og 
lysgjennomtrenging i vannmassene. Dette kan føre til noe nedsatt biologisk produksjon over en periode. 
 
Større partikler vil kunne la seg sedimentere, og de største partiklene vil sedimentere først og ved høyest 
vannhastighet, mens mindre partikler vil sedimentere seinere, og dermed bli transportert lenger og 
sedimenter ved lavere vannhastighet. For eksempel tar det 80 timer for en liten siltpartikkel på 0,002 
mm å synke 1 m i stillestående vann. Partikler fra sprengstein er nydannede og dermed uslipte, kantete 
og flisete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv. 
 
I forbindelse med utvidelse av Ådnadalen vil anleggsfasen, hvor forurensning er størst, være mest kritisk 
for elvemuslingen. Siden industriområdet planlegges å utvides i flere byggetrinn, anleggsperioden være 
utstrakt og påvirkningen på eksisterende elvemuslingpopulasjon være sterkt forringet, siden den 
potensielt kan dø ut som resultat av gjentagende perioder med økt belastning 
 
SAMLET KONSEKVENS 

Utvidelse av Ådnadalen industriområde vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. De 
største negative konsekvensene vil være i forbindelse med reduksjon av kvalitet for funksjonsområde 
for elvemusling. Påvirkninger og konsekvens er oppsummert i tabell 5. 

Tabell 5. Oppsummering av verdier, påvirkninger og konsekvenser for Ådnadalen industriområde 
Nr. Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1. Døsjeelva 1 Middels Forandret hydrologi pga. 
støtavrenning Noe forringet - 

2. Døsjeelva 2 Svært stor Tilsig fra anlegg og 
steindeponi Sterkt forringet ---- 

3. Vardefjellet Middels Arealbeslag, midlertidig 
støybelastning Noe forringet - 

4. Resterende naturområde Noe Arealbeslag, midlertidig 
støybelastning Sterkt forringet - 

 Naturmangfold samlet    – – 
 
SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 
vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10. 
 
Generelt har økende tilflytting til Os kommune ført til økt folkevekst og større behov for utbygging av 
både infrastruktur, nærings- og boligområder i de siste tiårene. Dette har ført til press på grøntområder, 
særlig på sjønære areal. I kommunens arealplan er Linja Halhjem, Søfteland og Bjånes, Lyseparken og 
Lysefjorden definert som kjerneområdene for videre utbygging (Os kommune 2015). Området mellom 
Hagavik og Ulven er da ikke prioritert som utbyggingsområde og grøntarealene her er utsatt samme 
grad av press som de nevnte kjerneområdene for utbygging. 
 
Sitkagran, som er registrert innenfor planavgrensningen, er en fremmedart som har blitt vurdert å ha 
svært høy risiko for norsk naturmangfold på grunnlag av dens store spredningsevne, invasjonspotensiale 
og økologisk effekt (Artsdatabanken 2018b). Sitkagran er allerede veldig utbredt i nærmiljøet og har en 
negativ effekt på det lokale naturmangfoldet. 
 
Døsjeelva er i dag litt påvirket av forurensning fra tilsig som kommer fra landbruk og 
steinknuseranlegget, som gir ugunstig vannkvalitet for elvemusling på grunn av for høy konsentrasjon 
av næringsstoffer. 
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Både næringsinnhold og turbiditet øker betydelig fra øverst til nederst i elva (Eilertsen mfl. 2017b). 
 
Samlet sett er øksystemene tilknyttet planområdet noe belastet fra før og det aktuelle tiltaket vil øke den 
samlede belastningen i liten grad, spesielt når det gjelder belastningen av Døsjeelva. 
 

AVBØTENDE TILTAK 

Nedenfor er det beskrevet tiltak som har som formål å minimere de negative konsekvensene og virke 
avbøtende med hensyn til naturmangfold ved utførelse av tiltaket (jf. naturmangfoldloven § 11). 
 
Følgende tiltak foreslås for å ha avbøtende virkning i anleggsfasen 
 
For å redusere avrenningen fra anleggsområder, må arbeidet utføres med tanke på å forhindre tilførsler. 
Dette gjøres ved å både redusere mengende med forurenset vann, samt å holde tilbake partiklene i et 
renseanlegg og sikre at de største og mest skadelige partiklene ikke føres til vassdraget. For 
nitrogenforbindelser er også modning og fortynning viktig for å redusere de negative virkningene. 
 
Følgende tiltak vil kunne være aktuelle for dette forestående arbeidet: 
 
• Etablere containerbasert rensestasjon med to containere med to kammer i hver 

 
• Kontinuerlig pumpe alt vann fra masseutskiftningsområdet til denne rensestasjonen 

 
• Avløpet fra rensestasjonen skal renses gjennom sandfilter før det slippes til eksisterende kulvert for 

Døsjeelva 
 
• Sedimentert innhold i containere fra renseanlegg og vaskeanlegg skal kjøres bort 

 
• Det holdes minst mulig «basseng» mellom stedegne masser og tilførte/utskiftede masser, for å 

begrense volumet med vann som skal pumpes og renses. 
 

• Midlertidig plassering av løsmasser «vekk fra» vassdraget under anleggsarbeidet 
 

• Etablere overvåkingsopplegg for vannkvalitet i tråd med pålegg (se kapittel om oppfølgende 
undersøkelser) 

 
• Ved store nedbørsmengder bør anleggsarbeidet avbrytes for å unngå store belastninger i forbindelse 

med økt turbiditet i vassdraget som følges med nedbør 
 

• All oppbevaring og fylling av drivstoff eller andre oljeholdige stoff skjer på betryggende vis utenfor 
selve anleggsområdet, uten avrenning til vassdraget 

 
Påvirkningen på elvemusling er klart størst under anleggsperioden. Et annet tiltak for å redusere 
påvirkningen på arten kan være å redusere anleggsperioden så kort som mulig ved å redusere antall 
byggetrinn. 
 
Følgende tiltak foreslås for å ha avbøtende virkning i driftsfasen 
 
• Etablering av grønne tak på bygninger, regnbed og permeabelt dekke av betongstein i nedbørfeltet 

til Døsjeelva, vil dempe støtavrenningen og de negative effektene som er tilknyttet dette. 
 

• Bruk av veisalt på veier og parkeringsplasser bør minimeres. 
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• Snø bør ikke brøytes inn i vassdrag. 
 
• For å forhindre og redusere tilførsler av stoff og partikler til Døsjeelva nedstrøms mest mulig, bør 

det etableres et renseanlegg. 
 

• Fordrøyningsgrøfter og andre tiltak som kan forsinke og lede bort eventuelt forurenset overflatevann 
fra Døsjeelva  

 

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 blir tatt en avgjørelse uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken påvirkning tiltaket kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir det dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9). 
 
Konsekvensvurderingen er basert på eksisterende informasjon og befaring av botaniker i tiltaksområdet. 
Befaringen ble utført den 18. oktober 2019, noe som er litt sent med tanke på kartlegging av naturtyper 
og vegetasjon. Selv om feltforholdene ikke var optimale, var det i kombinasjon med utfyllende 
eksisterende informasjon mulig å få en oversikt over naturmangfoldet og potensiale verdier i tiltaks- og 
influensområdet.  
 
Når det gjelder virkning på elvemusling er det tilknyttet noe usikkerhet. Det er uavklart hvor mye 
toleranse elvemuslinger har for tilleggsbelastning i korte perioder. Det er derfor anvendt føre-var 
prinsippet jf. § 7 Naturmangfoldloven ved vurderingen av påvirkningen for elvemusling tiltaket vil ha, 
som er vurdert å være sterkt forringet. 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det anbefales å etablere et overvåkingsprogram for flere parametere nedstrøms anleggsområdet mens 
arbeidet pågår. 
 
KONTINUERLIG LOGGING AV TURBIDITET 

Automatisk og helkontinuerlig logging av turbiditet i Døsjeelva nedstrøms anleggsområdet. Alle data 
skal presenteres via en sikker web-løsning der brukere får sitt eget brukernavn og passord. Her har hver 
enkelt bruker mulighet til å se sanntidsdata for overvåkingen, og det skal etableres automatisk varsling 
på mobiltelefon dersom fastsatte grenseverdier overskrides. Grenseverdiene burde være basert på 
naturlige bakgrunnsverdier som har blitt etterforsket på forhånd. Vurdering og rapportering skal utføres 
av kompetent organ. Et lignende program har blitt utført i Sogna, som også har forekomster av 
elvemuslinger (Larsen 2017). 
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VANNPRØVETAKING OG OVERVÅKINGSPROGRAMM 

Gjennom anleggsperiode foreslås det at det samles inn vannprøver hver 14. dag nedstrøms anlegget, 
som analyserer for de viktigste parameterne for de ulike typene tilførsler en slik masseutskiftning vil 
kunne ha på vassdraget: 
 

- Total organisk karbon (TOC) 
- Turbiditet, surhet (pH) 
- Nitrat-N, ammonium-N, total-nitrogen (tot-N) 

 
Overvåking skjer så lenge masseutskiftningen pågår. Vurdering og rapportering skal utføres av 
kompetent organ. 
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