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FORORD 

Bergen kommune har planer om å utvikle friluftslivsområder i Nordåsvatnet. I vannet befinner det seg 
tre større øyer; Marmorøyen, Bønesholmen og Ormøyna. Disse er i dag kun tilgjengelig med båt. Det er 
ønskelig å bedre adkomsten til øyene, og i en innledende mulighetsstudie har man sett på ulike 
broløsninger.  
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bergen kommune kartlagt naturmangfoldet og utarbeidet 
en konsekvensanalyse for en eventuell tilrettelegging av friluftsliv på de tre øyene.  
 

Bergen, 13. juli 2020 
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SAMMENDRAG 

Eilertsen, L. Ågren, L., Blanck, C.J., Pötsch C. & H. E. Haugsøen 2020. Tilrettelegging for friluftsliv 
på øyene i Nordåsvannet. Konsekvensanalyse for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, 
rapport 3172, 35 sider, ISBN 978-82-8308-747-5. 

 
VERDIVURDERING 

MARMORØYEN, FLATØYNA OG ULVØYNA 

Ulvøyna består i all hovedsak av bærlyngskog med furu som dominerende treslag sammen med bjørk 
og rogn. Flatøyna har også bærlyngskog med furu som hovedtreslag og er mye preget av bruk til bading 
og lignende. Også på Marmorøyen er det furuskog som dominerer og skogen litt eldre enn på de andre 
to øyene. I feltsjiktet er det mest bærlyng-vegetasjon og noen mindre partier med lågurt-vegetasjon. I 
den nordøstlige delen i skråning mot Marmorsundet er det fra før avgrenset en kalkfuruskog – 
Marmorsundet vest (2). I dette området finnes det også et steinbrudd, der det ble utvunnet marmor fra 
ca. 1700, derfra navnet til øyen. 
 
Marmorøyen har gode kvaliteter for en rekke hekkende fuglearter. Totalt ble det observert 24 ulike 
fuglearter på øya. De tre øyene er alle økologiske funksjonsområder for vanlige arter.  
 
BØNESHOLMEN 

På Bønesholmen er det hovedsakelig fattig blåbærskog, og bærlyngskog på tørrere partier. Furu er det 
vanligste treslaget, men det finnes også innslag av løvtrær som rogn, bjørk, ask (VU), svartor og bøk, 
spesielt på nordsiden. På nordvestsiden av øya ble det avgrenset en liten lokalitet med naturtypen rik 
sumpskog (F06), Bønesholmen vest (1). Fra før er det registrert en ålegraseng (I11, lok. 3) i sjøen på 
nordsiden av øya.  
 
Bønesholmen bærer preg av at den er lite besøkt og dermed har den god vegetasjon på bakken, som gir 
gode næringsforhold for hekkende småfugl. 18 fuglearter ble registrert og hele Bønesholmen vurderes 
å være et økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
ORMØYNA 

Vegetasjonen på Ormøyna består av en småskalert mosaikk av kalkfattige og litt rikere vegetasjonstyper 
med innslag av sump. Noen partier med rikere lågurtvegetasjon finnes også, men disse er små og 
usammenhengende. Blåbærskog og bærlyngskog med innslag av svak lågurtskog er vanligst på øya. På 
Søvikneset, der gangbroen er planlagt å lede fra fastlandet til øya, ble det registrert en rik edelløvskog 
med B-verdi.  
 
Fjæresonen i Søviksundet består av berg med naturtypen M3 fast fjærebelte-bunn og et avgrensa areal 
med den viktige naturtypen bløtbunnsområde i strandsona (I08). Sjøsonen består av M1 Eufotisk fast 
saltvannsbunn og M4 Eufotisk marin sedimentbunn. Bløbunnsområdet i strandsona, Søviksundet (lok.3), 
ble avgrenset til 2,3 daa og er vurdert som viktig (B-verdi) etter DN-håndbok 19 grunnet forekomster 
av flatøsters (NT) og vanlig sandskjell (VU). 
 
Ormøyna har flere bratte vegger som går ned i sjøen og er ikke egnet for hekking av vannfugl. Derimot 
er den ideell for bakke- og trehekkende fugl i og med at den er ganske gjengrodd. Øya synes ikke å være 
særlig besøkt av turgåere og det gir gode hekkeforhold uten forstyrrelser. Det er avgrenset et 
funksjonsområde for hønsehauk (NT) på øya. Samlet ble det registrert 24 fuglearter ved Ormøyna. I 
tillegg vurderes hele øya å være et økologisk funksjonsområde for fugl, med noe verdi.  
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SAMMENLIGNING AV ØYENE 

På/ved Ormøyna er det registrert to viktige naturtyper (en på Søvikneset og en i Søviksundet) og et 
økologisk funksjonsområde med middels verdi. Kalkskogen på Marmorøyen var kjent fra før og i tillegg 
ble det registrert en viktig naturtype, men ingen økologiske funksjonsområder for arter utover det som 
kan kalles hverdagsnatur med betydning for vanlige arter (noe verdi). På Bønesholmen ble det registrert 
en viktig naturtype på land og en viktig naturtype var registrert fra før i sjø. Her var det også færrest 
fuglearter sammenlignet med Ormøyna og Marmorøyen. 
 
Alle øyene har innslag av fremmedarter, spesielt mispelarter (SE), vestamerikansk hemlokk (SE) og 
platanlønn (SE). Ormøyna er minst påvirket av fremmedarter. I tillegg er Ormøyna minst påvirket av 
menneskelig aktivitet. Ormøyna fremstår som mest verdifull av de tre øyene både botanisk og 
ornitologisk.  
 
MULIG PÅVIRKNING OG KONSEKVENS  

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet er referansesituasjonen for områdene uten et eventuelt tiltak. Alle øyene har få tekniske 
inngrep, men det er en del innslag av fremmede arter, som er negativt for naturmangfoldet. Marmorøyen, 
Flatøyna og Ulvøyna er påvirket av ferdsel fra før. Bønesholmen og Ormøyna ser ut til å være i lite bruk 
til friluftsliv.  
 
0-alternativet vurderes å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (-) for naturmangfoldet.  
 
PÅVIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

Arealbeslag 
Ved en eventuell tilrettelegging av øyene for friluftsliv, vil eksisterende vegetasjon i stor grad bli bevart. 
Det skal imidlertid etableres turveger og naturstier og tilrettelegges for opphold og bading, med 
tilhørende vegetasjonsrydding, der dette er naturlig. Samlet vil dette gir svært små arealbeslag, og trolig 
vil ikke viktige naturtyper på land bli berørt.  
 
Bløtbunnsområdet i Søviksundet (Ormøyna) vil gå tapt ved en eventuell utfylling i sjø. Tiltaket vil 
medføre sterk forringelse av naturtypen.  
 
En broforbindelse til Bønesholmen vil ikke berøre den registrerte ålegrasengen slik planene foreligger. 
Eventuell utfylling av sand for tilrettelegging for bading vil være negativt for lokaliteten og bør unngås. 
Bading kan være negativt dersom det medfører mye tråkk og opphvirvling av mudder i lokaliteten.  
 
Forstyrrelser 
Stand- og trekkfuglene på øyene kan, spesielt i hekketiden, bli forstyrret av ulike menneskelige 
aktiviteter. Forstyrrelsene kan gi mange utslag. De vanligste effektene er at fuglene slutter å hekke der 
aktiviteten er størst. Videre kan hekkesuksessen og ungeveksten reduseres eller at energiforbruket øker 
hos de voksne fuglene. 
 
Predasjon 
Dersom øyene får fastlandsforbindelse kan det gi økt predatorpress av for eksempel rødrev og huskatt 
på fuglebestandene. Særlig bakkehekkende fuglearter vil være utsatt for økt predasjon. Det er vanskelig 
å vurdere hvor negativt dette vil være for fuglelivet på øyene. For hønsehauk på Ormøyna vil det trolig 
ha liten betydning.  
 
En eventuell tilrettelegging for friluftsliv vurderes å være minst negativ for Marmorøyen, 
Flatøyna og Ulvøyna og mest negativ for Ormøyna.  
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TILTAKET 

Nordåsvatnet er et prioritert friluftsområde i Bergen, og det er en målsetning at strandsonen langs vannet 
skal bli mer tilgjengelig for allmenheteten. I vannet befinner det seg tre større øyer; Marmorøyen, 
Bønesholmen og Ormøyna. Disse er i dag kun tilgjengelig med båt. Det er ønskelig å bedre adkomsten 
til øyene, og i en innledende mulighetsstudie utarbeidet av Norconsult AS har man sett på ulike 
broløsninger.  
 
Det forutsettes at eksisterende vegetasjon ute på øyene i stor grad blir bevart. Det skal midlertid etableres 
turveger og naturstier og tilrettelegges for opphold og bading, med tilhørende vegetasjonsrydding, der 
dette er naturlig.  
 

 

 

Figur 1. Oversikt over de tre øyene som er aktuelle for tilrettelegging for friluftsliv. Flatøyna og Ulvøyna 
inngår i planene for Marmorøyen.  

 
MARMORØYEN 

I mulighetsanalysen har en sett på alternative broløsninger. Den mest aktuelle løsningen vil trolig være 
en hengebro. Det skal ikke etableres broforbindelser til Flatøyna og Ulvøyna, men det skal gjennomføres 
registreringer også på disse øyene. I tillegg kan det være hensiktsmessig med registreringer i 
strandsonen/vannkanten der det kan være aktuelt å tilrettelegge for bading. 
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Figur 2. Forslag til broløsning til Marmorøyen, utklipp fra mulighetsstudien til Norconsult AS.  

BØNESHOLMEN 

Den mest aktuelle broløsningen vil trolig være en hengebro. Det skal gjennomføres registreringer på 
fastlandet langs foreslått turvegtrase ut til broen, samt ute på øyen og i strandsonen/vannkanten der det 
kan være aktuelt å tilrettelegge for bading. 
 

 
Figur 3. Forslag til broløsning til Bønesholmen, utklipp fra mulighetsstudien til Norconsult AS 

Det ble i 2009 utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Bønesholmen, som vist på figuren på neste 
side. Forslaget er ikke sluttbehandlet.  
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Figur 4. Forslag til reguleringsplan Bønesholmen 

ORMØYNA/SØVIKSUNDET 

I Søviksundet anbefaler man en 3 - spenns trebro. Det er flere undervannsgrunner i sundet der det er 
mulig å plassere søyler i sjø. For å få en god gangforbindelse på fastlandet foreslås en mindre utfylling 
i sjø ved det vestre brokaret. Terrengfyllingen blir en del av friområdet og er tenkt med gressbakker og 
en sandstrand mot nord, skjermet av en steinmolo etablert på de eksisterende skjærene.  
 

 
Figur 5. Forslag til broløsning over Søviksundet til Ormøyna, utklipp fra mulighetsstudien til 
Norconsult AS. 
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Figur 6. Foreslått terrengfylling ved vestre brokar, Norconsult AS 
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METODE 

KONSEKVENSANALYSE 

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 (se figur 7). Neste trinn består i å vurdere registreringene innenfor hvert aktuelt fagtema 
(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 

Rapporten tar utgangspunkt i eksisterende informasjon og feltundersøkelser. Det var svært få 
observasjoner av fugl fra før i Artskart.  
 
Kartlegging av fuglelivet på Marmorøyen, Bønesholmen og Ormøyna, ble gjennomført 28. mai 2020. 
Gunvar Mikkelsen, Bergen kommune deltok også under kartleggingen. Værforholdene var meget gode 
for lytting etter fuglesang og visuelle observasjoner. Småbåt ble benyttet til kartlegging rundt øyene. 
Metoden som ble benyttet under taksering av fugl på de tre øyene var en forenklet modell av NINAs 
modell for ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E). Forenklet går det ut på å registrere fugl man 
ser eller hører i fem minutter i et tellepunkt. Registreringen bruker enheten par. Par defineres som; 

1. en hann hørt eller sett 
2. et par observert 
3. en enkelt hunn observert 
4. et kull flygedyktige unger 
5. reir av året 

Området ble kartlagt med bruk av småbåt, samt til fots og bruk av kikkert. Før vi gikk i land kjørte vi 
rundt øya og registrerte fugl fra sjøsiden. Kartlegging på land ble gjennomført ved at vi fant en rute som 
sannsynliggjorde at vi registrerte flest mulige arter.  
 
Kartlegging av naturtyper og vegetasjon ble gjennomført 22. juni 2020 av Conrad Blanck og Christine 
Pötsch. Både øyene og områder på fastlandet der eventuelle broer skal etableres ble undersøkt.  
 
Det ble også gjennomført kartlegging av marint naturmangfold i Søviksundet den 11. juni 2020 av Hilde 
Eirin Haugsøen ved hjelp av fridykking og undervannskamera med videoopptak. 
 
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.   
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Naturmangfold 

Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske 
(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse. Landskapsøkologiske 
funksjonsområder er en mer overordnet vurdering av større geografiske områder, som baserer seg på 
andre registreringer innen fagtema naturmangfold og sammenhengene mellom disse. Vernet natur 
omfatter verneområder etter naturmangfoldloven §§35-39, og verneområder med internasjonal verdi. 
Viktige naturtyper omfatter naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN, Halvorsen mfl. 2016) og DN-
håndbok 13, 15 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007a, 2007b) som omfatter henholdsvis 
land, ferskvann og sjø. Registrerte naturtyper blir videre vurdert etter Norsk rødliste for naturtyper 
(Artsdatabanken 2018). Økologiske funksjonsområder for arter omfatter funksjonsområder for arter 
registrert i Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015), 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. 

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

Viktige 
naturtyper 
DN-håndbok 
13,15,19 
Norsk 
rødliste for 
naturtyper 

Uten 
betydning for 
temaet eller 
sterkt 
reduserte 
kvaliteter. 

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

Lokaliteter med verdi C til 
B. 
 

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

Lokaliteter med verdi A. 
Utvalgte naturtyper verdi A. 

Økologiske 
funksjons-
områder for 
arter 
Henriksen & 
Hilmo 2015 
Sørensen 
2013 

Områder med 
funksjoner for vanlige 
arter og vidt utbredte 
NT arter. 
Vassdrag/bestander av 
"liten verdi". 

Funksjonsområder som er 
lokalt til regionalt viktige, 
og for NT arter, fredete 
arter utenfor rødliste og 
spesielt hensynskrevende 
arter. Vassdrag/bestander 
av "middels verdi" og 
vassdrag med forekomst av 
ål. 

Funksjonsområder som er 
regionalt viktige, og for 
VU arter, NT-arter som er 
norske 
ansvarsarter/globalt 
rødlistet. 
Vassdrag/bestander av 
"stor verdi" og viktige 
vassdrag for ål. 

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

 
  

C 
B A 
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Utdypende kriterier for verdier av vassdrag/bestander er vist i utklipp nedenfor fra Sørensen (2013):  
 

 
 
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 Verneområder 

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. 

Forringelse i strid med 
verneformål. 

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. 

Mindre påvirkning som ikke 
er i strid med verneformålet. 

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 påvirkning. Ikke 
direkte arealinngrep. 

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.  

Bedre tilstand ved 
tilbakeføring til opprinnelig 
natur. 
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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 7). 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 7. 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 består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-
lagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også omfatter 
de tilstøtende områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt.  
 
Tiltaksområdet omfatter alle områder der det planlegges arealbeslag. Det er foreløpig ikke utarbeidet 
detaljplaner for tilrettelegging av friluftsliv, men det vil være aktuelt med etablering av grusstier og 
badeplasser i strandsonen. I sjø vil tiltaksområdet i stor grad svare til selve utfyllingen og pilarer/støtter 
til bro. 
 
Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk og i forhold 
til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influensområdet å være 100 meter 
fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyr-artene vurderes å være 
vesentlig mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden.  
 
 



Rådgivende Biologer AS 15 Rapport 3172 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Nordåsvatnet er en avsnørt fjordarm på om lag 5 km2, som er tilknyttet Grimstadfjorden i 
Bergensfjordsystemet etter Fjordkatalogen. Nordåsvatnet har et smalt og tersklet utløp ut mot 
Grimstadfjorden ved Straume og blir karakterisert som en poll, siden terskelen er omtrent 3 m dyp, mens 
det dypeste i Nordåsvatnet er 84 m. Den grunne terskelen fører til at det er en veldig begrenset 
vannutskifting mellom Grimstadsfjorden og Nordåsvatnet, som har naturlig lavt oksygeninnhold i 
dypvannet.  
 
I tillegg har fjorden tilrenning fra 3 vassdrag og flere mindre bekker, der Nesttunvassdraget er det største. 
Nedbørsfeltet utgjør et areal på 110 km2. Dette fører til at Nordåsvatnet generelt har et lavt saltinnhold 
i overflaten i nedbørsrike perioder, og at det blir tilført betydelige mengder med organisk materiale fra 
nedbørsfeltet. 
 
NATURGRUNNLAGET 

Klimaet ved Nordåsvatnet er preget av relativt høy årsnedbør, milde vintrer og kjølige somrer. 
Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 1818 mm (1961-1990, Flesland, eKlima). 
Sommertemperaturen ligger i snitt på 13,3°C i juli (1961-1990, Flesland, eKlima). Februar er den 
kaldeste måneden med en middeltemperatur på 0,7°C (1961-1990, Flesland, eKlima). 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 6,7 °C (1961-1990, Flesland, eKlima). 
 
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.  
 
Nordåsvatnet 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. 
 
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 vegetasjonsseksjonen, humid 
underseksjon (O3h), en seksjon som blir karakterisert av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998). 
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR NATURMANGFOLD 

Naturtypekartlegging etter DN-handbok 13 er utført for Bergen kommune av Moe (2002) og 
registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelig i Miljødirektoratet sin Naturbase 
(www.naturbase.no). Det er også utført viltkartlegging etter DN-handbok 11 i Bergen kommune av 
Steinsvåg og Overvoll (2005). I tillegg foreligger det en del registrerte arter i Artsdatabankens Artskart 
fra influensområdene (http://artskart.artsdatabanken.no). Rådgivende Biologer har laget flere 
konsekvensutredninger for ulike tiltak i Nordåsvatnet de siste årene (Eilertsen mfl. 2013a og 2013b, 
Eilertsen mfl. 2018) 
 
I de senere årene er det utført enkelte supplerende undersøkelser av biologisk mangfold i kommunen, 
blant annet av ålegrasenger og sjøørretbekker i Nordåsvatnet (Pulg mfl. 2011, Lundberg 2015).  
 
MARMORØYEN, FLATØYNA OG ULVØYNA 

VIKTIGE NATURTYPER 

Ulvøyna består i all hovedsak av bærlyngskog med furu som dominerende treslag sammen med bjørk 
og rogn. Einer finnes spredt og det er delvis også relativ mye død einer. I midten av øyen er det litt rikere 
med noen urter i feltsjikt og noen større eiketrær, hengebjørk og kristtorn. I den østlige delen av øyen er 
det et lite område med den viktige naturtypen riksumpskog - Ulvøyna øst (1) figur 8. I sumpskogen ble 
det registrert sverdlilje, mjødurt, strandrør, hundegras, sennegras og myrhatt i feltsjiktet og svartor 
dominerte i tresjiktet. Lokaliteten er veldig liten. Over hele øyen forekommer det mye fremmedarter 
som forskjellige mispel-arter og platanlønn (SE). I midtre del står det en stor tuja, som også en fremmed 
art. På den lille øyen ved siden av Ulvøyna finnes det en stor bålplass og mange stier. Det vokser en del 
gran og buskfuru (SE) og mange trær er kuttet ned.  
 
Flatøyna har også bærlyngskog med furu som hovedtreslag og er mye preget av bruk til bading og 
lignende. Det står noen hytter og det er stier over hele øyen og vegetasjonen er ganske åpen med flere 
gressarter. Trærne er en del yngre og også tydelig ryddet. Flatøyna er forbundet med gangbroer til 
Marmorøyen.  
 
I sørenden av Marmorøyen er det lagt en badeplass med tipi og det er noen veldig små rikere fuktige 
partier ned mot vannet med svarttopp og mjødurt. Også på denne øyen er det furuskog som dominerer 
og den er litt eldre enn på de andre to øyene. I feltsjiktet er det mest bærlyng-vegetasjon og noen mindre 
partier med lågurt-vegetasjon. I tresjiktet forekommer i tillegg til furu også lerk, eik, platanlønn (SE) og 
asal. Langs en sti som går tvers over øyen står det en del større bøketrær og en stor spisslønn. Rundt 
bukten i sørvest er det tydelig blitt drenert og strødd trespon for å tilrettelegge for bruk. I dette området 
ble det registrert flere store fremmede bartrær (vestamerikansk hemlokk, SE). I midten av øyen og i nord 
er det partier med plantet gran.  
 
I den nordøstlige delen i skråning mot Marmorsundet er det fra før avgrenset en kalkfuruskog – 
Marmorsundet vest (2). I dette området finnes det også et steinbrudd, der det ble utvunnet marmor fra 
ca. 1700, derfra navnet til øyen. Her finnes det trollhegg og hassel og oppslag av ask. I feltsjiktet vokser 
markjordbær, kranskonvall, revebjelle, enghumleblom, kystbjørnekjeks og flere orkidearter som 
breiflangre, stortveblad og vårmarihånd. Ved steinbruddet er det plantet gran og det er ryddet en del trær 
og vegetasjonen er derfor litt mer åpen. Her finnes det nikkevintergrønn, hengeaks, stankstorkenebb, 
svartburkne, nikkevintergrønn, gjeldkarve og fingerstarr. Breiflangre og vårmarihånd forekommer 
fortsatt og det vokser også korsved. Også her forekommer en god del fremmedarter som platanlønn, 
bulkemispel, vestamerikansk hemlokk og edelgran.  
 

http://www.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 8. Rik svartor-sumpskog på Ulvøyna (øverst t.v.). Flatøyna med stier og mer åpen vegetasjon 
(øverst t.h.). Steinbruddområde (midten t.v.), Breiflangre og stortveblad i kalkfuruskog (midten t.h.). 
Oversikt over bærlyng-furuskog og område med bøk på Marmorøyen (nede).  
 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Fugl 
Marmorøyen har gode kvaliteter for en rekke hekkende arter. Det er et godt opparbeidet stisystem med 
god skilting, som fører publikum til ulike steder på øya. Øya ble først observert fra sjøsiden. Det ble 
observert næringssøkende fugler på vannet og i strandsonen; tjeld, gråhegre, stokkand, siland, ærfugl 
(NT), strandsnipe og fiskemåke (NT). På vestsiden av øya er det små områder med grunnere farvann, 
som gir et godt næringsgrunnlag for artene med tilgang til skjell og småfisk. På land var det i likhet med 
Bønesholmen den bakkehekkende gjerdesmetten som var tallrik. Norges mest tallrike fugl, løvsangeren 
ble hørt syngende i flere territorier. Flere individer av grønnfink ble observert, noe som gir grunn til å 
tro at de hekker på øya. Både grå- og svarthvit fluesnapper ble observert.  
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To arter fra trostefamilen ble observert, fuglesang fra måltrost og svarttroster på næringssøk. På vei til 
marmorbruddet ble det registrert arter fra meisefamilien, samt rødstrupe, trekryper og fuglekonge. Totalt 
ble det observert 24 ulike arter på øya. Med referanse til metodikken (TOV-E) hekker de fleste av artene 
på øya.  
 
Artsliste Marmorøyen (24); 

Stokkand Fiskemåke (NT) Svarttrost Svarthvit fluesnapper 
Ærfugl (NT) Gråmåke Måltrost Blåmeis 
Siland Tårnseiler Rødvingetrost Trekryper 
Gråhegre Linerle Løvsanger Kråke 
Tjeld Gjerdesmett Fuglekonge Bokfink 
Strandsnipe Rødstrupe Gråfluesnapper Grønnfink 

 
Andre artsgrupper 
Det ble registrert flere unge ask (VU) på de tre øyene, men ingen store trær. Utenom det ble det ikke 
registrert rødlistede karplanter. Det ble heller ikke funnet rødlistede moser, lav og sopp. Det finnes ikke 
noe nevneverdige mengder død ved og skogen er for ung for arter tilknyttet gammel skog.  
 
Tabell 4. Naturverdier tilknyttet Marmorøyen, Flatøyna og Ulvøyna. 

Nr.  Lokalitetsnavn Type Kilde Verdi 
1 Ulvøyna øst Viktig naturtype: Rik svartor 

sumpskog RB Middels 

2 Marmorsundet vest Viktig naturtype: Kalkfuruskog Naturbase Stor 
3 Marmorøyen, Ulvøyna, Flatøyna Hverdagsnatur, habitat for vanlige 

arter RB Noe 

 
 

 
Figur 9. Kart med verdier for Marmorøyen, Flatøyna og Ulvøyna. 
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BØNESHOLMEN 

VIKTIGE NATURTYPER 

Land 
Bønesholmen består hovedsakelig av fattig blåbærskog, og bærlyngskog på tørrere partier. Furu er det 
vanligste treslaget, men det finnes også innslag av løvtrær som rogn, bjørk, ask (VU), svartor og bøk, 
spesielt på nordsiden. Bøk er et uvanlig treslag så langt nord og stammer trolig spredt til øya plantede 
bestander.  
 
Det er et klart skille mellom blandingsskog og furuskog midterst på øya. Vegetasjonen består 
hovedsakelig av blåbærskog og bærlyngskog på tørrere partier med vanlige arter som blåbær, hvitveis, 
smyle, stri kråkefot, stormarimjelle, gauksyre, hengeving, tepperot, skogstjerne, blåbær, berberis, 
tyttebær og skogburkne. Det er relativt lite død ved i skogen. Sonen med strandbergvegetasjon mellom 
skog og sjø er smal med typiske arter som rosenrot, kystbergknapp, fjærekoll, strandkjeks, strandkjempe, 
engsmelle, småsyre, hvitkløver, tiriltunge, gjeldkarve, hårsveve, stemorsblom, løvetann og rødsvingel. 
Unntaket er den østlige enden av den langstrakte øyen, hvor det er et større sammenhengende parti av 
strandbergvegetasjon. Det er mange forekomster av fremmede mispelarter (SE) på øya. Fremmedarten 
vestamerikansk hemlokk (SE) ble også registrert. 
 
På nordvestsiden av øya ble det avgrenset en liten lokalitet med naturtypen rik sumpskog (F06), 
Bønesholmen vest (1). Dette er en liten strandsump som ikke er påvirket av drenering. Indikatorarter 
som ble registrert er svartor, sverdlilje, mjødurt, gulldusk, fjæresauløk og rustsivaks Etter NiN-systemet 
(Halvorsen mfl. 2016) ville ikke lokaliteten oppfylt minstekravet for å bli kartlagt. På grunnlag av dette 
blir lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 
Sjø 
På nordsiden av Bønesholmen ble det i 2015 registrert en ålegraseng (I11 jf. DN-håndbok 19) med B-
verdi (Lundberg 2015).  Ålegrasengen er fortsatt intakt i 2020 og verdisettingen synes riktig. Ifølge 
Lundberg (2015) er det en velutviklet ålegraseng med stor tetthet, bra areal og lang kontinuitet. Det er 
registrert ålegras, skruehavgras og grønnalger i lokaliteten.   
 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Fugl 
Bønesholmen bærer preg av at den er lite besøkt og dermed har den god vegetasjon på bakken, som gir 
dette gode næringsforhold for hekkende småfugl. Gjerdesmetten var dominerende i landskapet med flere 
territorier. Det samme gjelder svarttrost, hvor det også ble hørt tigging fra årsunger. Bokfinken hekker 
på øya, mat til unger ble observert. Flere fugler fra meisefamilien ble observert, blåmeis, svartmeis, 
granmeis og kjøttmeis. Under observasjon med småbåt rundt øya, ble tjeld observert på vestsiden og 
nordøst på næringssøk. På vestsiden er noen mindre skjær, som kan benyttes som hekkeplass for tjelden. 
I tillegg ble en enslig strandsnipe observert på næringssøk. Et svartbakpar hekket på en skjær vest for 
Bønesholmen. Ingen av de registrerte artene har status som rødlistearter og ingen spesielle 
funksjonsområder for fugl ble registrert.  
 
Artsliste fugl for Bønesholmen (18); 

Tjeld Linerle Blåmeis 
Strandsnipe Gjerdesmett Kjøttmeis 
Fiskemåke (NT) Rødstrupe Svartmeis 
Svartbak Svarttrost Granmeis 
Ringdue Måltrost Kråke 
Låvesvale Løvsanger Bokfink 
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Figur 10. Øverst: Blåbærskogvegetasjon dominerer Bønesholmen (t.v.). På nordsiden finnes det en del 
innslag av løvtrær som danner blandingsskog. (t.h.). Midterst: Det vokser bøk på øya (t.v.). På østenden 
finnes det et større sammenhengende parti med strandbergvegetasjon (t.h.). Nederst: Det er mange 
fremmede mispelarter på øya. På bildet er sprikemispel (SE) og dielsmispel (SE) (t.v.). Bønesholmen 
vest – en naturtypelokalitet med svartor-strandskog (t.h.). 

Andre artsgrupper 
Utenom ask (VU) ble det ikke funnet rødlistede karplanter på øya. Vegetasjonen er representativ for 
distriktet og det vurderes lite potensiale for funn av rødlistede karplanter. På død ved ble det funnet 
vanlige kjuker som knuskkjuke og knivkjuke, men skogen er for ung med lite kontinuitet for rødlistede 
kjuker som tilknyttes gammel skog. Det ble bare registrert vanlige arter i «kvistlavsamfunnet» (vanlig 
kvistlav, papirlav, fnaslav, stubbesyl etc.). For rødlistede lavarter tilknyttet regnskog har øyen ikke de 
rette forholdene. 
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Tabell 5. Naturverdier tilknyttet Bønesholmen. 
Nr.  Lokalitetsnavn Type Kilde Verdi 
1 Bønesholmen vest Viktig naturtype: Rik sumpskog, C-verdi RB Middels 
2 Bønesholmen Hverdagsnatur, habitat for vanlige arter RB Noe 
3 Nordåsvatnet, Bønesholmen Viktig naturtype: Ålegraseng, B-verdi Naturbase Stor 

 
 

 
Figur 11. Kart med verdier for Bønesholmen. 
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Figur 12. Tjeld på næringssøk NØ Bønesholmen. Foto: Lars Ågren (c). 

 
ORMØYNA 

VIKTIGE NATURTYPER 

Land 
Vegetasjonen på Ormøyna består av en småskalert mosaikk av kalkfattige og litt rikere vegetasjonstyper 
med innslag av sump. Noen partier med rikere lågurtvegetasjon (figur 13) finnes også, men disse er små 
og usammenhengende. Blåbærskog og bærlyngskog med innslag av svak lågurtskog er vanligst på øya. 
 
I overgangen mellom land og sjø finnes det fattige strandberg og noen steder også strandsump. Sumpene 
er også for det meste fattige, men øker i artsrikhet med nærhet til sjøen. Det finnes også plantasjer med 
norsk gran, men dette utgjør bare små deler. Furu er klart det vanligste treslaget, men det finnes også 
bjørk, ask (VU), rogn, eik, svartor, gråor, hegg og hassel.  
 
Øya ble spesielt undersøkt for naturtypen boreonemoral regnskog, som finnes i skog med konstant høy 
luftfuktighet. Det er mest potensiale for dette ved den bratte og nordvendte bergveggen som deler øyen 
på midten, men det ble ikke funnet noen arter som tyder på denne naturtypen. Algevekst på bergvegg 
og trær i tillegg til plantet gran inntil veggen gir dårlige forhold for regnskog. Ellers er de rikere partiene 
for små og usammenhengende for å kartlegges som rik skog. Samlet sett er ikke skogen på øya spesielt 
gammel, men enkeltområder viser god kontinuitet med en høyere konsentrasjon av død ved og/eller 
eldre enkelttrær. 
 
Mot Søvikneset, der gangbroen er planlagt å lede fra fastlandet til øya, ble det registrert en rik 
edelløvskog, utforming rikt hasselkratt (F0103). Trærne består av alm (VU), ask (VU), svartor og rogn, 
bjørk og hegg. I feltsjiktet ble det blant annet registrert sumphaukeskjegg, bekkeblom, kaprifol, sløke 
og kratthumleblom. Edelløvskogen er vurdert å ha B-verdi. 
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Figur 13. Øverst. Blåbærskog og svak lågurtskog utgjør det meste av vegetasjonen på Ormøyna (t.v.). 
I rikere skogspartier var det ofte teiebær som dominerte vegetasjonen (t.h.). Midterst. Enkelte partier i 
skogen hadde høy konsentrasjon av død ved (t.v.). Mellom skog og sjø er det et smalt belte med 
strandengvegetasjon (t.h.). Sumppartiene mot sjøen var rikest med blant annet sverdlilje (t.h.). På 
Søvikneset ble det registrert en rik edelløvskog dominert av hassel. 

 
Sjø 
Fjæresonen i Søviksundet består av berg med naturtypen M3 fast fjærebelte-bunn og et avgrenset areal 
med den viktige naturtypen bløtbunnsområde i strandsona (I08). Sjøsonen består av M1 eufotisk fast 
saltvannsbunn og M4 eufotisk marin sedimentbunn. I vestre del av sundet er det mindre areal av M14 
sterkt endret eller ny fast saltvannsbunn ved kai av stein med betongdekke. Sjøområdet i Søviksundet 
er variert, med flate partier til svært kupert topografi, maks dybde var på ca. 4 m. 
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Figur 14. Fjæresone og øvre del av sjøsonen i Søviksundet. Øverst. Bløtbunnsområdet i vestre del av 
Søviksundet dekket av levende blåskjell og skjellrester (t.v.). Blåskjellrester og bløtbunn ved grunner 
sørøst i Søviksundet (t.h.). Nederst. Fremmedarten stillehavsøsters (t.v.) og rødlistet flatøsters 
(midterst). Blåskjell, hjerteskjell og, rur på bløtbunn (t.h.). 

I fjæresonen var det sparsomt med vegetasjon med bare noen få tuster av blæretang (Fucus vesiculosus) 
og flekkvis forekomster av grønskearter (Ulva spp.) (figur 16). I nedre del av fjæresonen og øvre del av 
sjøsonen var det noe vekst av sagtang (Fucus serratus) på berg. Dypere i sjøsonen vokser arter som 
martaum (Chorda filum) og skorpeformede kalkrødalger (figur 15), ellers var det tett vekst av ulike 
trådformede brunalger som var for tilslammet for identifisering.  
 
Av fauna var det tett vekst av blåskjell (Mytlius edulis) og rur (Semibalanus balanoides). Blåskjell 
dominerte i fjæresonen og øvre del av sjøsonen, innimellom var det hjerteskjell (Cerestoderma edule) 
og mye rester av den rødlistede muslingen vanlig sandskjell (Mya arenaria, VU). Levende individer av 
sandskjell er vanskelig å finne da de lever nedgravd i sedimentet.  Skjellrester indikerer at de høyst trolig 
finnes individer der.  Tette blåskjellkolonier forkom på grunner og bløtbunnsområdet i sundet. Disse 
feltene bar preg av beiting. Det ble også registrert hyppige forekomster av fjøremark (Arenicola spp.), 
ulike arter sjøstjerne (Marthasterias stellatus, Asterias rubens og Astropecten irregularis), slangestjerne 
(Ophiuridea spp.), sjøpinnsvin (Spatangoida), sjøpung (Ascidea sp.), sjønellik (Metridium senile), 
hestaktinie (Actinia equinea) og hydroiden Corymorpha nutan. I bløtbunnsområdet i vestre del av 
tiltaksområdet ble registrert to individ av den rødlistede arten flatøsters (Ostrea edulis) som har status 
som nært truet (NT) og ett individ av fremmedarten stillehavsøster (Crassostrea virginica) som har 
status som potensielt høy risiko (PH). 
 
Bløtbunnsområde i strandsona Søviksundet (3), ble avgrenset til 2,3 daa og er vurdert som viktig (B-
verdi) etter DN håndbok 19. Arealavgrensingen er av beskjeden størrelse, men verdien er vektet høyt 
grunnet funn av de rødlistede artene flatøsters (NT) og vanlig sandskjell (VU) som er tilknytt 
bløtbunnsområdet. Med utgangspunkt i tidligere naturtypekartlegginger (Eilertsen mfl. 2013, Lundberg 
2015) og kjennskap til området er det trolig få slike uberørte bløtbunnsområder i Nordåsvatnet. Vanlig 
sandskjell er ikke registrert i Nordåsvatnet, men det er observert i stort flertall i Skjoldbukta (pers. kom. 
Mette Eilertsen). Og selv om det kun ble registrert sandskjellrester ved Søviksundet er den inkludert 
som artsforekomst da disse i levende form er svært vanskelig og få øye på da de lever nedgravd i 
sediment. Grunne bløtbunnsområder er også viktig funksjonsområde for flere dyregrupper som fisk og 
særlig fugl som benytter det som næringssøk.  
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Det ble ikke avgrenset et funksjonsområde for flatøsters i tiltaksområdet grunnet for få forekomster, 
sannsynligvis stammer disse individene fra en nærliggende østersbestand i Nordåsvatnet. Østers trives 
ofte svært godt i poller og terskelfjorder som Nordåsvatnet der de ofte får gode levevilkår for gjenvekst.  
 

 
 
 
 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Fugl 
Av de tre øyene er Ormøyna minst berørt av menneskelige inngrep. Det går en lite opptråkket sti fra 
bukten i nord og sørover øya.. Øyen ble befart fra småbåt, samt til fots. Dette var den siste øyen under 
befaringen, slik at fuglesangen hadde stilnet noe. Imidlertid var det fuglesang fra flere arter, samt 
observasjoner av næringssøk. Øya har flere bratte vegger som går ned i sjøen og er ikke egnet for 
hekking av vannfugl. Derimot er det ideelle for bakke- og trehekkende fugl i og med at den er ganske 
gjengrodd. Øya synes ikke å være særlig besøkt av turgåere og det gir gode hekkeforhold uten 
forstyrrelser.  
 
Under kartlegging 28. mai ble det hørt en varsling fra en hauk. Den ble feilaktig artsbestemt til 
spurvehauk, basert på egnet biotop og et varselskrik. Gunvar Mikkelsen (Bergen kommune) deltok på 
botanisk kartlegging den 11. juni og observerte da et hønsehaukpar (NT) som varslet. Det ble konkludert 
med at paret beskyttet reiret. Det ble ikke søkt etter reiret, for å unngå ytterligere forstyrrelser under 
hekkeperioden. Arten har kategorien nær truet (NT) i norsk rødliste for arter. Området der hauken ga fra 
seg varselskrik har blitt avgrenset som hekkeområde (lok. 2 i figur 14). Øya har forøvrig gode 
forekomster fra meisefamilien; blåmeis, kjøttmeis, svartmeis, granmeis og spettmeis.  

Figur 15. Bilde fra filming med 
undervannskamera i sjøsone. Øverst. Algeteppe 
på sjøbunn på 4 m dyp (t.v) og bløtbunn med 
blåskjelrester (t.h.) i midtre del av Søviksundet. 
Midterst. Bløtbunn med stein og trådformede 
alger på 2 m dyp (t.v.). Bergvegg med 
skorpeformede kalkalger ved østre del av 
søviksundet (t.h.). Nederst. Liten koloni av 
sjønellik med sjøstjerner og småfisk. 
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Videre ble det hørt grønnfink og bokfink, samt observert en middels flokk med gråsisik. Tre trostearter 
ble registrert, svarttrost, måltrost og rødvingetrost. Jernspurv og fluesnappere ble både hørt og sett. 
Samlet vurderes øya å ha et variert og tallrikt fugleliv.  
 
Artsliste fugl for Ormøyna (24); 

stokkand låvesvale rødvingetrost svartmeis 
Ærfugl (NT) gjerdesmett løvsanger granmeis 
siland jernspurv gråfluesnapper spettmeis 
hønsehauk (NT) rødstrupe svarthvit fluesnapper bokfink 
tjeld svarttrost blåmeis grønnfink 
svartbak måltrost kjøttmeis gråsisik 

 
Andre artsgrupper 
Utenom ask (VU) og alm (VU) ble det ikke registrert rødlistede karplanter på øya. Det ble heller ikke 
funnet rødlistede moser, lav og sopp. Noen stående døde og litt nedbrutte trær ble undersøkt for 
knappenålslav, hvor mange har rødlistestatus. Ingen ble funnet, men det er potensiale for slike arter på 
grunn av den store mengden død ved som finnes her. Kombinasjonen av de forskjellige skogtypene 
stedvis med død ved, samt med sump- og strandsonevegetasjon ved fører til stort naturmangfold av arter 
som er vanlige for distriktet. 
 
Funn av rødlistearten flatøsters (NT) er markert på kart i figur 14, men det er ikke avgrenset et 
funksjonsområde for arten på grunn av svært få forekomster. Forekomstene inngår i naturtypen 
bløtbunnsområde (lok. 3).  
 
Tabell 6. Naturverdier tilknyttet Ormøyna 

Nr.  Lokalitetsnavn Type Kilde Verdi 
1 Søvikneset Naturtype: Rik edelløvskog RB Stor 
2 Ormøyna Funksjonsområde: Hønsehauk RB Middels 
3 Søviksundet Naturtype: Bløtbunn RB Stor 
4 Ormøyna Hverdagsnatur, habitat for vanlige arter RB Noe 
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Figur 16. Kart med verdier for Ormøyna.   
 
SAMMENLIGNING AV ØYENE 

På/ved Ormøyna er det registrert to viktige naturtyper (en på fastlandet og en i Søviksundet) og et 
økologisk funksjonsområde med middels verdi. Kalkskogen på Marmorøyen var kjent fra før og i tillegg 
ble det registrert en viktig naturtype, men ingen økologiske funksjonsområder for arter utover det som 
kan kalles hverdagsnatur med betydning for vanlige arter (noe verdi). På Bønesholmen ble det registrert 
en viktig naturtype, og en var registrert fra før i sjø. På Bønesholmen var det færrest fuglearter 
sammenlignet med Ormøyna og Marmorøyen. 
 
Alle øyene har innslag av fremmedarter, spesielt mispelarter (SE), vestamerikansk hemlokk (SE) og 
platanlønn (SE). Ormøyna er minst påvirket av fremmedarter. I tillegg er Ormøyna minst påvirket av 
menneskelig aktivitet. Ormøyna fremstår som mest verdifull av de tre øyene både botanisk og 
ornitologisk, se oppsummering og rangering i tabell 7.   
 
 
Tabell 7. Oppsummering av verdier og rangering av de tre øyene.  

Område Naturtyper Økol. Funk.-omr. Fuglearter Rødlistearter* Rangering 
Ormøyna 2 2 24 2 1 
Marmorøyen 2 1 24 2 2 
Bønesholmen 2 1 18 1 3 
*ekskludert ask og alm 
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MULIG PÅVIRKNING OG KONSEKVENS AV 
TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet er referansesituasjonen for områdene uten et eventuelt tiltak. Alle øyene har få tekniske 
inngrep, men det er en del innslag av fremmede arter, som er negativt for naturmangfoldet. Marmorøyen, 
Flatøyna og Ulvøyna er påvirket av ferdsel fra før. Bønesholmen og Ormøyna ser ut til å være i lite bruk 
til friluftsliv.  
 
0-alternativet vurderes å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (-) for naturmangfoldet.  
 
MULIG PÅVIRKNING OG KONSEKVENS AV TILTAKET 

Arealbeslag 
Ved en eventuell tilrettelegging av øyene for friluftsliv, vil eksisterende vegetasjon i stor grad bli bevart. 
Det skal imidlertid etableres turveger og naturstier og tilrettelegges for opphold og bading, med 
tilhørende vegetasjonsrydding, der dette er naturlig. Samlet vil dette gir svært små arealbeslag, og trolig 
vil ikke viktige naturtyper på land bli berørt.  
 
Bløtbunnsområdet i Søviksundet (Ormøyna) vil gå tapt ved en eventuell utfylling i sjø. Tiltaket vil 
medføre sterk forringelse av naturtypen.  
 
En broforbindelse til Bønesholmen vil ikke berøre den registrerte ålegrasengen slik planene foreligger. 
Eventuell utfylling av sand for tilrettelegging for bading vil være negativt for lokaliteten og bør unngås. 
Bading kan være negativt dersom det medfører mye tråkk og opphvirvling av mudder i lokaliteten. Men 
som oftest er områder med mudderbunn lite attraktive for bading.  
 
Forstyrrelser 
Stand- og trekkfuglene på øyene kan, spesielt i hekketiden, bli forstyrret av ulike menneskelige 
aktiviteter. Forstyrrelsene kan gi mange utslag. De vanligste effektene er at fuglene slutter å hekke der 
aktiviteten er størst. Videre kan hekkesuksessen og ungeveksten reduseres eller at energiforbruket øker 
hos de voksne fuglene. 
 
Predasjon 
Dersom øyene får fastlandsforbindelse kan det gi økt predatorpress på fuglebestandene. Aktuelle 
predatorer som trolig har lite eller ingen tilgang til disse øyene fra før er eksempel rødrev og huskatt. 
Særlig bakkehekkende fuglearter vil være utsatt for økt predasjon. Det er vanskelig å vurdere hvor 
negativt dette vil være for fuglelivet på øyene. For hønsehauk på Ormøyna vil det trolig ha liten 
betydning.  
 
En eventuell tilrettelegging for friluftsliv vurderes å være minst negativ for Marmorøyen, 
Flatøyna og Ulvøyna og mest negativ for Ormøyna.  
 
 

SKADEREDUSERENDE TILTAK 

Her er 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).  
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Et viktig premiss for at publikum skal vise hensyn er informasjon om fuglelivet på øyene. Gode plakater 
med faglig informasjon og tilhørende bilder plassert på sentrale steder kan være aktuelt. Kanalisering 
av publikum kan også være nødvendig for at fuglene skal ha friområder med minimale menneskelige 
forstyrrelser. Marmorøyen har allerede et godt merket stisystem. Det anbefales å unngå tilrettelegging 
for ytterligere besøk av publikum på Ormøyna, særlig på grunn av funn av hønsehauk. 
 
Et annet skadereduserende tiltak, spesielt i hekkesesongen, kan være å innføre ferdselsforbud. 
Marmorøyen er allerede tilrettelagt for besøk med båt.  
 
 
 
 

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). Vurderinger etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 er gitt i eget kapittel.  
 
KUNNSKAPSGRUNNLAG  

Det er utført feltundersøkelser på land og i sjø for å fange opp viktige naturtyper og økologiske 
funksjonsområder for enkelte artsgrupper. Noen organismegrupper er ikke kartlagt, for eksempel 
insekter og sopp. Kunnskapsgrunnlaget vurderes likevel som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter 
og risiko for skade på naturmangfoldet.  
 
TILTAKET 

Detaljerte tiltaksplaner foreligger ikke som grunnlag for denne rapporten. Det knyttes derfor en del 
usikkerhet til tiltaksplanene med hensyn på nøyaktige plasseringer av turstier, badeplasser o.l.  
 
VURDERING AV VERDI 

Det totale antall fugler er nok mye høyere enn rapportert. En hovedårsak til det er at kartlegging ble 
gjennomført sent i mai. Mange fugler starter hekkesesongen allerede i mars og april, særlig standfugler. 
Feltundersøkelsene gir ikke et komplett bilde av fuglelivet på øyene gjennom året. Botanisk kartlegging 
på land og kartlegging av marint naturmangfold ble utført i vekstsesongen og under optimale forhold. 
Det knyttes lite usikkerhet til verdivurderingen av disse fagtemaene.  
 
VURDERING AV PÅVIRKNING 

Det knyttes lite usikkerhet til påvirkning av arealbeslag. Når det gjelder menneskelig forstyrrelse på 
fugl, er det relativt godt kjent hvilke arter som er veldig sensitive for slikt og hvilke som tåler en del 
ferdsel og støy. Det knyttes derfor lite usikkerhet til vurderingen av forstyrrelse. Økt predasjonstrykk 
er litt vanskeligere å vurdere påvirkningen av. For noen fuglearter kan dette være svært negativt, men 
man vet ikke i hvor stor grad predatorer vil søke seg til disse øyene.  
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VURDERINGER ETTER NATURMANGFOLDLOVENS §§ 8-12 

Det skal ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres vurderinger i forhold til 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
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 et rimelig forhold til sakens karakter og risiko 
for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
 
Feltundersøkelsene som er utført i forbindelse med denne rapporten har økt kunnskapsgrunnlaget om 
naturmangfoldet på de tre øyene. Det er registrert flere viktige naturtyper og økologiske 
funksjonsområder for arter. Enkelte organismegrupper er ikke kartlagt gjennom denne undersøkelsen, 
som insekter og sopp, men ved å kartlegge viktige naturtyper vil man i stor grad fange opp viktige 
leveområder for også disse organismegruppene.  
 
§ 9 Føre-var prinsippet 
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. Foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 
Sammenstillingen av eksisterende og ny informasjon vurderes å være et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 
i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet (§ 9) kommer 
ikke til anvendelse etter vår vurdering.  
 
§ 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. 
 
Marmorøyen er tilrettelagt for friluftsliv fra før, men dette har i liten grad hatt negativ påvirkning på 
naturmangfoldet. Bønesholmen og Ormøyna er mindre i bruk for ferdsel og bading. På alle øyene er det 
registrert fremmede arter. Mulige tiltak i fremtiden vil være etablering av turstier og badeplasser, samt 
broforbindelser. Summen av nåværende og fremtidige tiltak vil ikke øke belastningen på økosystemet 
på Marmorøyen, men i noen grad på Bønesholmen og Ormøyna.  
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
Tiltakshaver har gode muligheter for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet.  
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
En tilrettelegging for friluftsliv kan gjennomføres med miljøforsvarlig teknikk og metoder.  
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å kunne ta stilling til tiltaket og det vil ikke være 
nødvendig med ytterligere undersøkelser av naturmangfoldet.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser 

Bønesholmen vest Rik sumpskog (F06) 
 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V −34353 6726879 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Conrad J. Blanck på grunnlag av eget feltarbeid den 11. juni 
2020. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i strandsonen på vestre del av Bønesholmen i 
Nordåsvannet, Bergen kommune. Berggrunnen består av amfibolitt og det er lite løsmasser i området. 
Boniteten er særs høg. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik sumpskog (F06), utforming rik 
strandskog (F0602). Vegetasjonstypen er svartor-strandskog (E6).  
 
Artsmangfold: I feltsjiktet ble det registrert sverdlilje, mjødurt, gulldusk, fjæresauløk og rustsivaks. I 
tresjiktet vokser svartor og bjørk. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det lille sumppartiet er hverken påvirket av drenering eller andre 
inngrep. Trærne virker ikke spesielt gamle, men svartor på sump vokser veldig sakte og kan likevel være 
betydelig gamle. Mangelen på død ved tyder på at sumpskogen ikke er spesielt gammel. 
 
Fremmede arter: Ingen fremmedarter ble registrert i selve lokaliteten, men i tilgrensede skog finnes 
det en del fremmede mispelarter og treslag. 
 
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselbehov. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten er veldig liten, det er bare noen få svartortrær i lokaliteten. Svartortrær 
har betydning for naturmangfoldet i naturtypen, siden barken på de saktevoksende trærne danner spesielt 
gunstige forhold for sopp, lav og insekter. Det ble ikke registrert rødlistearter under befaringen og det 
er vurderes å være lite potensiale for slike funn i den lille lokaliteten. Lokaliteten vurderes å være lokalt 
viktig (C-verdi). 
 

Søvikneset Rik edelløvskog (F01) 
 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V −34547 6726202 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Christine Pötsch og Conrad J. Blanck på grunnlag av eget 
feltarbeid den 11. juni 2020. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger østvendt på Søvikneset i et boligområde i Ytrebygda 
bydel, Bergen kommune. Berggrunnen består av fyllitt og det er lite løsmasser i området. Boniteten er 
særs høg. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog (F01), utforming rikt 
lågurt-hasselkratt (F0103). Vegetasjonstypen er lavurt-edelløvskog (D2).  
 
Artsmangfold: Feltsjiktet er artsrikt i deler av skogen med flere karakteristiske edelløvskogsarter. 
Følgende arter ble registrert: Stankstorkenebb, hvitveis, skogburkne, hengeving, kratthumleblom, 
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tveskjeggveronika, jordnøtt, mjødurt, engsyre, teiebær, sløke, skogstorkenebb, ormetelg, 
sumphaukeskjegg, bekkeblom, vivendel, bjørnebær, hundegras, gauksyre, gulaks, skogsvinerot, 
revebjelle, gjerdevikke og gullris. Tresjiktet blir dominert av edelløvstrær, spesielt hassel. Andre trær i 
lokaliteten er alm (VU), ask (VU), rogn, hegg, bjørt, svartor og platanlønn (SE). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har tidligere vært i bruk som beiteskog, men dette er flere tiår 
siden. I dag er det få arter tilknyttet beite som vitner til områdets tidligere bruk. Lågurtarter dominerer 
vegetasjonen. I kantsonen blir det på noen plasser dumpet hageavfall. Noen fremmedarter inngår i 
lokaliteten, men disse har bare en svak effekt på den lokale floraen. Noen få gamle ask inngår i 
lokaliteten, men disse er smittet med askeskuddsyken. 
 
Fremmede arter: Det ble registrert japankaprifol mot en av hagene som ligger inntil skogen. I tillegg 
finnes det en del platanlønn i lokaliteten. 
 
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselbehov. men den største trusselen mot naturtypen 
er arealbeslag og spredning av fremmedarter via hageavfall.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten er liten, men likevel artsrik. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten å 
ha B-verdi. 
 

Ulvøyna øst Rik sumpskog (F06) 
 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V −33499 6726188 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Christine Pötsch på grunnlag av eget feltarbeid den 11. juni 
2020. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et flatt parti i østre delen av Ulvøyna i 
Nordåsvannet, Bergen kommune. Berggrunnen består av amfibolitt og det er lite løsmasser i området. 
Boniteten er høy. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik sumpskog (F0606). 
Vegetasjonstypen er svartor-strandskog (E6).  
 
Artsmangfold: Registrerte arter i lokaliteten var sverdlilje, mjødurt, hundegress, strandrør, myrhatt og 
sennegras. Svartor vokser i tresjiktet sammen med noe bjørk. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er hverken påvirket av drenering eller andre inngrep.  
 
Fremmede arter: Det finnes en del fremmede mispelarter og platanlønn i nærområdet. 
 
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselbehov. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten er veldig liten. Svartortrær har betydning for naturmangfoldet i 
naturtypen, siden barken på de saktevoksende trærne danner spesielt gunstige forhold for sopp, lav og 
insekter. Det ble ikke registrert rødlistearter under befaringen og det er vurderes å være lite potensiale 
for slike funn. Lokaliteten vurderes å være lokalt viktig (C-verdi). 
 

Søviksundet Bløtbunnsområde i strandsone (I08) 
 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V − 34484 6726183 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Hilde E. Haugsøen på grunnlag av eget feltarbeid den 11. juni 
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2020. Kartlegging er gjort på oppdrag fra Bergen kommune i forbindelse med detaljregulering av 
Nordåsvannet. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nordvestre del av Søviksundet i Nordåsvannet, 
Bergen kommune. Det er også inkludert noen mindre areal i sørøstre del av Søviksundet i tilknytning til 
lokasjonen. Bunn i området består av mudderbunn med innblanding av skjellrester. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bløtbunnsområde (I08) er valgt naturtype etter DN 
håndbok 19:2007.  
 
Artsmangfold: Vanlig sandskjell (VU), flatøsters (NT), stillehavsøsters (PH), fjæremark, ulike arter 
sjøstjerne (Marthasterias stellatus, Asterias rubens og Astropecten irregularis), slangestjerne 
(Ophiuridea spp.), fjærerur og hjerteskjell. Bløtbunnsområdet hadde også svært høy tetthet av blåskjell 
i flere aldersgrupper. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Bløtbunnsområde er ikke berørt av andre inngrep.  
 
Fremmede arter: Det ble registrert ett individ av stillehavsøsters (PH).  
 
Skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep kan ha negativ verknad på naturtypelokaliteten. Utfylling vil være 
totalt ødeleggende for naturtypelokaliteten. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten er liten, men den er trolig et viktig funksjonsområde for fugl og fisk som 
bruker området til næringssøk, samt at det er forekomster av rødlisteartene flatøsters (NT) og sandskjell 
(VU). Disse artene er i hovedsak også truet på grunn av utnyttelse av fjæresonen hvor grunne områder 
blir fylt ut. Det foreligger etter vår kjennskap få lignende uberørte områder i Nordåsvannet. 
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