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FORORD 

Stracon AS ønsker å legge til rette for utvidelse av et massemottak i Dala i Øygarden kommune 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Stracon AS utarbeidet en konsekvensutredning for 
naturmangfold basert på eksisterende informasjon og feltarbeid utført 27. mai 2020 på land, 9. juni 2020 
i vann og 13. juli 2020 i sjø og standsone. Conrad J. Blanck er m. sc. i landskapsøkologi, Bjart Are 
Hellen er cand. scient i ferskvannsøkologi, Bernt Rydland Olsen er phd. i marinbiologi og Linn Eilertsen 
er cand. scient i naturforvaltning. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Stracon AS ved Magnar Eide for oppdraget. 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C.J, B.A. Hellen, B.R. Olsen & L. Eilertsen. 2020. Utvidelse av Dalatippen massemottak, 
Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 3175, 
30 sider, ISBN 978-82-8308-749-9 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Stracon AS utarbeidet en konsekvensutredning for 
naturmangfold for en planlagt utvidelse av et massemottak på Dala i Øygarden kommune. Mye av 
arealet i planområdet er allerede jevnet ut med fyllingsmasser og det er delvis etablert nydyrka mark på 
fyllmassene. Dalatippen er omringet av fjell med gammel kystlynghei i gjengroing i et småkupert 
landskap. Det inngår også noe kulturmark i tiltaksområdet. En liten bekk har sitt utspring i 
influensområdet. 
 
VERDIVURDERING 

Ingen verdifulle naturtyper var registrert fra før og på befaringen i juni 2020 ble det registrert en liten 
naturbeitemark i tiltaksområdet med lokal verdi (C-verdi). 
 
Det er fra før registrert flere viktige trekkveier for hjort som krysser tiltaks- og influensområdet. 
Trekkveiene vurderes som lokalt viktige og får middels verdi. Fuglelivet vurderes å bestå av vanlige 
arter representative for distriktet. 
 
Det ble ikke observert fisk i bekken og det er ikke grunnlag for noen fiskeproduksjon her heller. Bekken 
er vurdert å ha noe verdi som habitat for vanlige arter tilknyttet ferskvann. Synfaring i strandsonen ved 
utløpet av bekken viste ikke noen spesielle naturtyper, og artene observert er regnet som vanlige.  
 
Øvrige deler av influensområdet som ikke er påvirket av store inngrep er hverdagsnatur med betydning 
som habitat for vanlige arter og får noe verdi. 
 
PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

De største negative konsekvensene etter sluttføring av massemottaket vil være arealbeslag i den 
registrerte naturbeitemarken. Denne vil gå helt tapt hvis den dekkes til med nye masser. 
 
Ved sluttføring av massemottak skal det etableres nydyrka mark. Dette vil ikke utgjøre et hinder for 
hjort som trekker i området. Det er mulig at enkelte dyr vil velge trekkruter med mer vegetasjon for å 
ha bedre skjul. Disse dyrene vil fortsatt ha mulighet å trekke uhindret vest for Dalatippen. 
 
Ved håndtering av masser kan fremmedarter bli innført til influensområdet og påvirke det lokale 
naturmangfoldet negativt. Effekten vil være avhengig av hvilke arter som innføres.  
 
Samlet sett vurderes tiltaket å ha en liten til middels negativ konsekvens (-) på naturmangfoldet i et 
område som allerede er preget av inngrep. 
 
Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1. Trekkvei for hjort Middels Endring av areal Ubetydelig/ 
noe forringet - 

2. Naturbeite Dala Middels Arealbeslag Sterkt forringet -- 

3. Influensområde Noe Arealbeslag, innføring/spredning av 
fremmedarter med massehåndtering Forringet - 

Samlet    -/-- 
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ANLEGGSFASE 

Økt tilstedeværelse av mennesker i tiltaksområdet kan føre til at hjorten skyr området i perioder med 
høy aktivitet. 
 
AVBØTENDE TILTAK, USIKKERHET OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Masser som skal tas imot bør undersøkes jf. Forskrift om fremmede organismer før de flyttes til 
massemottaket for å hindre at nye fremmede arter innføres til influensområdet. 
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TILTAKET 

Det er planer om å utvide et eksisterende massemottak på Dalatippen med tilrettelegging for maskinell 
jorbruksdrift ved sluttføring. Prosjektet vil ferdiggjøre arealet som nyttes til massemottak i dag og 
regulere nytt areal for utvidelse av mottaket. Ved sluttføring er det planlagt å etablere dyrka mark med 
tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift. Det er planlagt å ta imot masser fra Øygarden og Bergen 
kommune. Masser som kommer inn til tipp planeres utover i en maks høyde som er 1 m under endelig 
planhøyde. Over massene skal det legges 1 m med jord som også kommer inn som tippmasse. Det skal 
ikke tas inn hageavfall, asfalt og betong. Det vil ta ca. 10 år til massemottaket er sluttført og nydyrka 
mark er etablert. 
 

 
Figur 1. Planområdet (svart stiplet linje) og mulig utvidelsesområde for massemottaket (rød sirkel) på 
Dalatippen. Kart fra Stracon 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 2). 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 / KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Denne konsekvensutredningen baserer seg på informasjon fra feltundersøkelser gjennomført av Conrad 
J. Blanck 27. mai 2020 på land og fiskeundersøkelser av Bjart Are Hellen 9. juni 2020, samt tilgjengelig 
informasjon fra litteratur og databaser. Det er også gjort en synfaring i strandsonen av marinbiolog Bernt 
Rydland Olsen den 13. juli 2020 i vågen sør for Dalatippen, der en bekk fra tiltaksområdet renner ut. 
 
Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 ble gjennomført i kommunen av Bjørn Moe i 2003 (Moe 
2003). Registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase 
(www.naturbase.no). Det er også utført viltkartlegging etter DN-håndbok 11 i 2005 (Bjørkevoll mfl. 
2005). Supplerende naturtypekartlegging med fokus på kulturlandskap ble utført i 2005 av Miljøfaglig 
Utredning (Larsen & Fjeldstad 2005). 
 
I influensområdet foreligger det veldig få registreringer av arter i Artsdatabankens Artskart 
(https://artskart.artsdatabanken.no/). 
 
Vurdering av nivå på kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet. 
 
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. 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).  

http://www.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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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. 
Områder som for eksempel er sterkt påvirket av inngrep eller fremmede arter vurderes å ha ingen 
betydning for naturmangfoldet. 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 Ingen 
betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Vernet natur    
Verneområder med 
permanent redusert 
verneverdi. 

Verneområder.  

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

 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". 

 
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): 

C B A 
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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. 

 
 
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).  

Forbedret

Ubetydelig 
endring

Noe 
forringet

Forringet

Ødelagt

Sterkt 
forringet

Svært
storStorMiddelsNoeUten 

betydning

0 – – – – – – – – – –

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

Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. For dette prosjektet blir 
tiltaksområdet definert som arealet der det planlegges å legge ut nye fyllmasser. 
 
Influensområdet omfatter områder rundt tiltaksområdet som der tiltaket vil kunne ha en effekt. Når det 
gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk og i forhold til 
topografi og hvilke arter som forekommer. For terrestrisk vegetasjon vurderes influensområdet å være 
100 m fra tekniske inngrep, men siden planlagt plassering av nye masser i foreliggende 
tiltaksbeskrivelse er grov, har vi vurdert et influensområde på 120 m fra de nye fyllmassene. 
Tiltaksområdet ligger i nedbørfeltet til en bekk som går ned til Angskotvågen. Bekken og innerste del 
av vågen er derfor inkludert i influensområdet. 
 
Tiltaks- og influensområdet er kartfestet i figur 3. 
 

 
Figur 3. Omtrentlig posisjonering av tiltaks- og influensområde på Dalatippen. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Dalatippen ligger på Sotra i Øygarden kommune, Vestland fylke, ca. 17 km vest for Bergen sentrum i 
luftlinje (figur 4).  
 
Planområdet utgjør tomt gnr. 54/1, 54/2, 54/4, 54/5 og har et areal på ca. 184 daa. Mye av arealet i 
planområdet er allerede jevnet ut med masser og det er delvis etablert nydyrka mark på fyllmassene. 
Arealet har ulike nivå og grad av ferdigstilling til landbruksareal. I sør er det en avkjørsel fra fylkesveg 
555. I nærheten av avkjørselen ligger det boliger. I øst, innenfor planområdet, finnes det også en 
enebolig. I midten av planområdet går en grusveg som nyttes til utlegging av masser. 
 

 
Figur 4. Planområdets beliggenhet i Øygarden kommune. 

NATURGRUNNLAGET 

Planområdet ligger nært kysten og klimaet er preget av dette. Fra kysten kommer stadig fuktige 
luftmasser, som fører til store nedbørsmengder året rundt. Årsnedbøren ligger på rundt 2500 mm 
(senorge.no). Havet varmes og kjøles saktere enn landområdene og fører til relativt små 
temperatursvingninger gjennom årstidene. Vintrene er da relativt varme og somrene relativt kalde. 
 
Berggrunnen i planområdet består i all hovedsak av granitt. Dette er en hard og sur bergart som forvitrer 
langsomt, inneholder veldig få plantenæringsstoffer og gir bare grunnlag for en fattig vegetasjon. For 
det meste er det lite løsmasser i planområdet, men det finnes et tynt dekke av morenemateriale i nordøst 
som strekker seg til Kyrkjevikvatnet i nord (figur 5). 
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Figur 5. Tynne morenemasser er eneste løsmasser i planområdet. 

På NIBIOs bonitets- og arealressurskart (AR5) ser man at store deler av arealet i planområdet er 
utmarksbeite og fulldyrka mark. I tillegg finnes det mye åpen skrinn fastmark og et lite parti med åpen 
jorddekt fastmark i vest. I nord inngår noe skog med varierende bonitet. I vest er det også et lite 
skogsparti med middels bonitet (figur 6). 
 

 
Figur 6. Arealet i planområdet består i hovedsak av skrinn og åpen fastmark med fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Det er kun små innslag av skog av varierende bonitet. Kilde: https://kilden.nibio.no/ 

https://kilden.nibio.no/
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GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Land 

Dalatippen er omringet av nakent berg og gammel kystlynghei i gjengroing i et småkupert landskap. I 
de mest skjermede områdene, f.eks. langs bergvegger og mellom knauser, har gjengroingen gått så langt 
at skogvegetasjon har etablert seg. Dette kommer tydelig fram ved å sammenligne flybilder fra 2019 og 
1962 (figur 7). Ifølge en grunneier som ble påtruffet under feltarbeidet, skjedde siste lyngbrenning i 
området på slutten av 1950-tallet. 
 

  
Figur 7. Flybilde av planområdet fra 1962 og 2019. Området har tidligere vært preget av åpen 
kystlynghei og dyrka mark. I 2019 viser flyfoto etablert massemottak og i noen partier har det blitt skog 
Kilde: norgeibilder.no. 

I kystlyngheien er røsslyng, einer, tyttebær, tepperot, myk kråkefot, melbær, kystmyrklegg, krekling, 
bjørneskjegg, heiblåfjær og smyle vanlige arter. Nordvest for tiltaksområdet er en liten dal hvor det er 
etablert en treplantasje med den fremmede arten sitkagran (svært høy risiko, SE, jf. Artsdatabanken 
2018) på drenert våtmark. 
 
De unge gjengroingsskogene er en blanding mellom fattig blåbærskog og svak lågurtskog med vanlige 
arter som blåbær, einer, smyle, skogfiol, hvitveis og skogburkne. Bjørk er det vanligste treslaget, men 
det vokser også rogn, hassel, platanlønn (SE) og sitkagran (SE) som har spredt seg fra plantasje her. 
Midt i tiltaksområdet er det allerede etablert nydyrket mark. På de ferske massene vokser hovedsakelig 
skrotemarkvegetasjon med innslag av arter som myrtistel, engkarse, byhøymol, lyssiv, bjørnebær, 
revebjelle og småsyre. 
 
Store deler av massemottaket som er etablert fra før inngår i influensområdet. Inntil massene ble det 
noen få steder registrert gyvel (SE) og gul valmuesøster (potensielt høy risiko, PH). 
 
Mot sørøst i influensområdet inngår litt kulturmark som beites. Noen partier har ikke blitt fulldyrket på 
grunn av vanskelig terreng og fremstår som naturbeite. I disse partiene er det store eldre bjørketrær og 
arter tilknyttet beite som f.eks. gulaks, jordnøtt, engsoleie, revebjelle, hvitveis og gauksyre. 

1962 2019 
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Figur 8. A: Dalatippen er omringet av gammel kystlynghei i gjengroing. B: En liten treplantasje inngår 
i tiltaks- og influensområdet. C: Ung gjengroingsskog med blåbær– og svak lågurtvegetasjon. D: Mye 
av tiltaksområdet har allerede nydyrka mark. E. Fremmedartene gul valmuefrue og gyvel ble registrert 
ved hånderte masser. F: Et parti i kulturmarken som fremstår som naturbeite. 

  

A B 

C D 

E F 
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Ferskvann 

En liten bekk har sitt utspring i tiltaksområdet og munner ut i Angskotvågen. Bunnsubstratet er dominert 
av jord, men små områder med grus finnes innimellom. Nedbørfeltet er under 0,3 km², noe som gjør at 
bekken går tørr i perioder med lite nedbør og er derfor ikke egnet som oppvekstområde for fisk. Det kan 
ikke utelukkes at det kan gå opp fisk for å gyte i elven på høy vannføring om høsten, men dette er trolig 
sporadisk og det er ikke grunnlag for noen fiskeproduksjon i bekken. Ved elektrofiske på to strekninger 
i nedre del av elven, ved utløp til sjø og oppstrøms Søre Fjellavegen ble det ikke fanget eller observert 
fisk. 
 
 

 
 

Figur 9. A: Bekken like oppstrøms Søre Fjellavegen, her renner bekken naturlig, bunnsubstratet er 
dominert av jord og mudder. B: I nedre del er bekken forbygd på begge sider og renner som en smal 
kanal. 

Sjø  
I Angskotvågen hvor bekken fra tiltaksområdet munner ut er det en strand bestående av mudderbunn 
med småstein på overflaten (figur 10). Mudderbunnen fortsetter utover i sjøsona og har stort sett døde 
skjell på overflaten, og lite synlig algevekst.Langs vestsiden av vågen er det stein og fjellbunn, mens 
langs østsiden er det både svaberg, store steiner og bløtbunn. 
 
Selve vågen er avskjermet fra Skogsvågen og Raunefjorden ved et smalt og grunt sund og det er trolig 
lite gjennomstrømming innenfor sundet. Ved utløpet av bekken er det et tydelig dekke av tarmgrønske 
(Ulva intestinalis), og en sone med høvringstang (Fucus ceranoides) som trives i elveutløp. På begge 
sider av bekkeutløpet var det en erosjonskant i overgangen mellom sjø og land hvor det var et lag av 
grønnalger. Langs svabergene og videre utover på vestsiden av bukten var det lite algevekst, og først 
hvor vågen var bredere ble det registrert grisetang (Ascophylllum nodusum). 
 
Det var videre høy tetthet av vanlig strandsnegl i store deler av vågen, men lite synlig fauna ellers. 
Mengden skall fra hjerteskjell tyder på at det er eller har vært gode forhold for slike skjell.  
 

A B 
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Figur 10. A: Grisetang langs svaberget langs vestsiden av vågen. B: Oversiktsbilde tatt fra sør mot 
nord. Bekkens utløp er markert med en rød pil. C: Høvringstang rett ved utløpet av bekken. D: Utløpet 
av bekken med en blanding av høvringstang og tarmgrønske.  

  

D 

A B 

C 
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

VERNET NATUR 

Hverken i tiltaks- eller influensområdet inngår områder som er vernet etter Naturmangfoldloven §§35-
39 og fagtemaet omtales ikke videre i konsekvensutredningen. 
 
VIKTIGE NATURTYPER 

Ingen naturtyper på land eller i sjø var registrert innenfor planavgrensningen fra før. 
 
Kystlynghei har blitt vurdert til å være sterkt truet (EN) naturtype i den nye rødlisten for naturtyper 
(https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper). Naturtypen er først og fremst truet av opphør/redusert 
drift, som igjen fører til gjengroing med blant annet fremmede treslag som sitkagran (SE). Siden 1950-
tallet har det ikke vært aktiv hevd av kystlyngheien i det undersøkte området og det er, så vidt vi kjenner 
til, ingen konkrete planer om å ta opp igjen den tradisjonelle driften i nær fremtid. Det vurderes at 
tilstanden til kystlyngheien i influensområdet er for dårlig for å bli registrert som viktig naturtype etter 
DN-håndbok 13. 
 
I sør er det fulldyrka mark som blir beitet. I den fulldyrka marka er det liten kolle som er lite påvirket 
av gjødsel. Dette gjør at kollen framstår som en naturbeitemark (D04) som er en viktig naturtype jf. DN-
håndbok 13. Naturbeitemark er beitemark med lang hevd som har vært lite/ikke gjødslet eller 
jordbearbeidet. Velhevdede naturbeitemarker har blitt stadig sjeldnere og kan være meget artsrike med 
mange planter, sopp og insekter.  
 
Det er litt tegn til gjengroing i den registrerte lokaliteten med små ospetrær som kommer opp på de 
bratteste partiene ved kollen. Det beites da enten sporadisk her eller det er nylig avsluttet. Vegetasjonen 
viser spor av lett gjødsling. Lokaliteten er ikke spesielt artsrik og har få habitatspesifikke arter. Ingen 
rødlistearter ble registrert under befaringen og det vurderes å være liten sannsynlighet for forekomst av 
rødlistet beitemarksopp, siden disse soppene er avhengige av en rik berggrunn og kulturmark som har 
blitt drevet lenge uten gjødsling. Lokaliteten vurderes derfor å være lokalt viktig (C-verdi). 
 
Under synfaringen av strandsonen ble det ikke registrert viktige naturtyper jf. DN-håndbok 19.  
 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Et nettverk av viktige trekkruter for hjort krysser plan- og influensområdet. Trekkrutene er registrert i 
viltrapporten for Fjell kommune som ble utarbeidet i 2005 (Bjørkevoll mfl. 2005). I denne tidsperioden 
utgjorde eksisterende massemottak bare en liten del sammenlignet med dagens situasjon og store deler 
av influens- og planområdet besto da av skog, kultur- og beitemark (figur 11). Det er vanskelig å si 
hvordan den nåværende driften har påvirket hjortens vandringsmønster og om trekkrutene fortsatt er like 
viktige som de var i 2005. Det er godt mulig at hjorten allerede har tilpasset vandringsrutene mot øst for 
å unngå å krysse massemottaket på grunn av økt aktivitet i området. Antagelsen kan bli støttet med at 
det ikke ble observert spesielt mange spor fra vilt da feltarbeidet ble gjennomført i mai. Trekkveiene 
vurderes å være lokalt viktige og får middels verdi. 
 

https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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Figur 11. Flybilde fra planområdet i 2004. Bare en liten del av planområdet var da etablert som 
massemottak (gul sirkel). Kilde: Norgeibilder.no 

Det foreligger ingen registrerte observasjoner av fugl i Artsdatabankens Artskart. Det vurderes at 
fuglelivet er representativt for distriktet med arter som er tilknyttet kulturlandskap, kystlynghei og skog. 
 
Det ble ikke observert fisk i bekken som har sitt utspring i planområdet og det er ikke grunnlag for noen 
fiskeproduksjon i bekken heller. Observerte arter i strandsonen regnes som vanlige. 
 
Etter en korrespondanse med Fylkesmannen i Vestland fikk vi 25. mai 2020 opplyst om at det ikke 
finnes informasjon om arter unntatt offentligheten i nærområdet som det må tas hensyn til. 
 
Øvrige deler av influensområdet som ikke er påvirket av store inngrep er hverdagsnatur med lokal 
betydning som habitat for vanlige arter og får noe verdi. 
 

2004 
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Figur 12. Kartlagte naturverdier i tiltaks- og influensområdet. 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Det største verdiene i influensområdet er knyttet til en avgrenset lokalitet med naturbeitemark og 
trekkveier for hjort.  Naturverdier er kartfestet i figur 12 og oppsummert i tabell 4.  

Tabell 4. Oversikt over registrerte verder i tiltaks- og influensområdet. 

 
 

Lokalitet Type Verdi 
1 Trekkveg for hjort jf. Bjørkevoll mfl. 2005 Lokalt viktig trekkveg for hjort Middels 
2 Dala Naturbeitemark Middels 
3 Influensområdet Habitat for vanlige arter Noe 
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Figur 13. Verdikart for tiltaks- og influensområdet. 
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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 eksisterende massemottak blir sluttført uten utvidelse. Deler av planområdet som i 
dag tilrettelegges for nydyrking vil etter hvert ferdigstilles og innmarksbeite etableres. Menneskelig 
aktivitet i planområdet vil da være redusert og mindre forstyrrende for trekkende hjort sammenlignet 
med dagens situasjon. 
 
Det ble registrert fremmedarter i og ved eksisterende massemottak. Uten tiltak vil disse kunne spre seg 
i nærområdet og påvirke lokal vegetasjon negativt. Spesielt gyvel (SE) og siktagran (SE) kan etablere 
og spre seg i kystlynghei og fortrenge hjemlig vegetasjon. Det er mulig at flere fremmede arter blir 
innført med den løpende driften. 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. 
 
Ingen andre planer er kjent for planområdet, men vest for Dala går traseen for ny fylkesveg Kolltveit – 
Sund (figur 14). Plangrensen for ny fylkesveg overlapper ikke med influensområdet og vil ikke 
påvirke naturmangfoldet i Dala. 
 

 
Figur 14. Utsnitt fra planframlegg for detaljreguleringsplan for Fv. 555 Kolltveit Vorland utarbeidet 
av Asplan Viak AS. Grønn sirkel: omtrentlig beliggenhet av planområde. 
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På grunn av eksisterende inngrep i influensområdet vurderes 0-alternativet å medføre noe forringelse 
av naturmangfoldet og dermed ubetydelig/liten negativ konsekvens (0/-).  
 
GENERELT OM PÅVIRKNING AV MASSEDEPONI 

De negative påvirkningene i driftsfasen er tilknyttet arealbeslag og avrenning fra deponerte masser. 
Etablering av massedeponi medfører direkte arealbeslag, noe som gir tap og fullstendig endring av 
leveområde for planter og dyr. Indirekte vil inngrepene også påvirke lys-, fuktighets- og næringsforhold 
i omkringliggende nærmiljø. Dette vil ramme vanlige arter så vel som sjeldne eller sårbare arter. 
Arealbeslag vil dessuten resultere i habitatfragmentering, og i noen tilfeller skape barrierer for viltarter 
og fisk. Barrierene kan være absolutte eller relative, og barriereeffekten vil ofte bli endret over tid.  
 
Avrenning av steinpartikler, sprengstoffrester og kjemikalier avtar gradvis over tid. Det er vanskelig å 
si hvor lang tid avrenning pågår, og det er avhengig av blant annet tykkelse på deponi og mengde nedbør.  
 
PÅVIRKNING 

I dette kapittelet vurderes påvirkningen massemottaket vil ha på naturmangfoldet i driftsfasen, det vil si 
etter mottaket har blitt sluttført og nydyrka mark har blitt etablert. Virkningene av anleggsfasen, hvor 
masser tas imot og håndteres, blir behandlet i eget kapittel. 
 
NATURMANGFOLD 

Viktige naturtyper 

Den registrerte naturbeitemarken vil gå tapt på grunn av arealbeslag ved en utvidelse av massemottaket. 
Lokaliteten vurderes å bli sterkt forringet og tiltaket vil ha middels negativ konsekvens (--).  
 
Økologiske funksjonsområder for arter 

Ved sluttføring av massemottak skal det etableres nydyrka mark. Dette vil ikke være et hinder for hjort 
og de vil fortsatt kunne ferdes i området. Det er mulig at enkelte dyr vil velge trekkruter med mer 
vegetasjon for å ha skjul. Disse dyrene vil fortsatt ha mulighet å trekke uhindret vest for Dalatippen. 
Tiltaket vurderes å ha ingen til noe forringelse av trekkveier for hjort.. 
 
Spredning av fremmedarter regnes av FN for å være en av de største truslene mot biologisk mangfold 
globalt. Også i Norge er utfordringene rundt fremmede arter voksende. I Øygarden kommune har flere 
fremmede arter fått et solid fotfeste og er i fortsatt rask spredning. Håndtering av masser infisert av slike 
arter kan medfører risiko for spredning og negativ påvirkning på stedegen natur i hele influensområdet. 
 
Hvilke arter som kan innføres og spres er avhengig av hvor massene opprinnelig kommer fra og hvordan 
de ble håndtert på forhånd. Jordmasser som har ligget i deponi kan ha blitt infisert av uønskede arter i 
en lagringsfase (Fløistad & Brandsæter 2010). Det planlegges å ta imot masser fra Øygarden og Bergen 
kommune. Spesielt masser fra Bergen har potensiale for å introdusere fremmedartene parkslirekne (SE), 
fagerfredløs (SE) eller hagelupin (SE) til influensområdet (Ellefsen 2019). Dette er arter som har svært 
høy risiko for å påvirke lokal vegetasjon negativt ved å spre seg ukontrollert og fortrenge hjemlige arter. 
Spesielt gyvel (SE) har potensiale for å spre seg i kystlynghei (Artsdatabanken 2018).  
 
KONSEKVENS 

En utvidelse av Dalatippen vurderes samlet å medføre liten til middels negativ (-/--) konsekvens for 
naturmangfoldet. De største negative konsekvensene vil være tap av en naturtypelokalitet på grunn av 
arealbeslag. Påvirkninger og konsekvenser er oppsummert i tabell 5. 
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Tabell 5. Konsekvens per fagtema og samlet vurdering av tiltakets konsekvens. 
Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

1. Trekkvei for hjort Middels Endring av areal Ubetydelig/ 
noe forringet - 

2. Naturbeite Dala Middels Arealbeslag Sterkt forringet -- 

3. Influensområde Noe Arealbeslag, innføring/spredning av 
fremmedarter med massehåndtering Forringet - 

Samlet    -/-- 
 
SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVEN § 10) 

Naturmangfoldlovens § 10 krever at tiltakshaver skal foreta en vurdering av «den samlede belastningen 
som økosystemet er eller vil bli utsatt for». Det gjelder eksisterende inngrep sammen med det aktuelle 
inngrepet, og andre kjente inngrep som planlegges. Formålet er å hindre en bit-for-bit-forvaltning der 
resultatet er en gradvis forvitring og nedbygging. Situasjonen for aktuelle verdier skal belyses ut fra 
verdien sin situasjon i regionale og nasjonale sammenhenger.  
 
Økosystemet i influensområdet er noe påvirket fra før av eksisterende massemottak og innslag av 
fremmede arter. Samlet er økosystemet i området noe belastet fra før, men den samlede belastningen vil 
øke ytterligere ved en eventuell utvidelse av massemottaket.  
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ANLEGGSFASE 

Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte 
tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller anleggs- og 
driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form 
av økt trafikk, utfylling- og gravearbeid. 
 
STØY OG TRAFIKK 

Økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr. På generelt grunnlag vil trafikk og støy ramme flere 
individer av fugl og pattedyr i store deponiområder enn i små, fordi anleggsperioden blir lengre. De 
fleste arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået, men støy kan være 
forstyrrende for diverse registrerte fuglearter i hekke- og yngleperioden om våren.  
 
Hjortevilt har en høy toleranse for støy, men skremmes lett ved syn og lukt av mennesker (Aanes mfl. 
1996). Det er allerede noe støy tilknyttet influensområdet i forbindelse med eksisterende massemottak 
og det kan forventes noe økt ferdsel av mennesker både i anleggsfasen og i driftsfasen ved 
gjennomføring av tiltaket. Dette vil trolig ha liten negativ påvirkning på hjort.  
 
AVRENNING FRA DEPONI 

Avrenning fra massedeponi kan generelt resultere i tilførsler av ammonium og nitrat i ofte relativt høye 
konsentrasjoner til vassdrag og våtmark. Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv 
ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever i vannet. Delen som foreligger som ammoniakk, 
er avhengig av forholdet mellom temperatur og pH. Partikler fra sprengstein er nye og uslipte og derfor 
kantete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv.  
 
Avrenning fra deponi vil være mest uttalt i anleggsfasen. Avrenning kan forekomme i relativt lang tid 
etter at deponiet er etablert, og i enkelte tilfeller, i områder med store deponi og små vassdrag der det er 
liten fortynning kan avrenning betraktes som en langvarig virkning. Massedeponiet er planlagt i et søkk 
i terrenget med risiko for avrenning til en bekk og til Anskotvågen. Dette kan gi negative konsekvenser 
for plante- og dyrelivet i bekken og i strandsonen.    
 

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). 
 
Hindring spredning av fremmedarter 

Den beste måten å unngå innføring og spredning av fremmedarter er å sikre at massene som tas imot 
ikke inneholder frø og/eller plantedeler fra fremmedarter. Dette anbefales også i § 24 (4) av Forskrift 
om fremmede organismer: 
 
«Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den 
ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan 
medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak 
for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, 
varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.» 
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Inneholder overskuddsmasser rester av fremmedarter må disse håndteres lokalt eller transporteres til 
varig deponi/mottak med egne rutiner for håndtering av denne typen spesialavfall. 
 
Hvis infiserte masser tas imot må disse umiddelbart graves ned og dekkes til med rene masser for å 
unngå spiring. Mengde nødvendig overdekking varierer med art. Det anbefales f.eks. å grave ned 
parkslirekne minst 5 m for å unngå at arten skyter skudd (Fløistad 2010). 
 
HINDRE AVRENNING TIL VASSDRAG  

For å forhindre avrenning fra utfyllingsmasser til bekk og sjø, bør det etableres tilstrekkelig 
dimensjonerte avskjæringsgrøfter, sedimenteringsbassenger og siltgardiner.  
 

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). 
 
KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og oversiktlig. Under arbeidet var det til dels overskyet og bra lys- 
og værforhold. Arbeidet ble utført for tidlig på året for å undersøke sopp, men det vurderes å være veldig 
lite potensiale for funn av rødlistearter i denne organismegruppen i influensområdet. Rødlistet sopp er 
for det meste tilknyttet ekstensivt skjøttet kulturlandskap og død ved i gammel skog (Brandrud 2015). 
Kystlyngheien har ikke blitt skjøttet på ca. 70 år og død ved var fraværende i de unge 
gjengroingsskogene. Selv om det finnes noe potensiale for funn av rødlistet beitemarksopp på den lille 
naturbeitemarken som ble registrert under feltarbeidet, vurderes potensialet å være veldig redusert, siden 
berggrunnen er veldig fattig og det var spor av lett gjødsling. 
 
Kunnskapen om fugl er basert på eksisterende informasjon og vurderes som noe mangelfull. 
Sammenstillingen av eksisterende informasjon og feltundersøkelser av både land, sjø og ferskvann 
vurderes å være et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet.  
 
TILTAKET 

Avgrensningen til området som skal utfylles med masser i (figur 3) er lagt til grunn for denne 
konsekvensvurderingen. Avgrensningen er basert på lokaliseringen gitt i varslingsbrevet om oppstart av 
reguleringsplanarbeid utsendt av Stracon AS før høringsperioden. Avgrensningen er noe grov og det 
knyttes noe usikkerhet til dette. Dette er tatt hensyn til ved å vurdere et større influensområde.  
 
VURDERING AV VERDI 

Informasjon om trekkvei for hjort er basert på Fjell kommune sin viltrapport fra 2005. I denne 
tidsperioden utgjorde planområdet hovedsakelig skog og beitemark og massemottaket hadde en liten 
størrelse sammenlignet med dagens situasjon. Det er mulig etablering av massemottak i influensområdet 
har redusert verdien av området for hjort. Det knyttes derfor noe usikkerhet til verdivurderingen av 
trekkveiene.   
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VURDERING AV KONSEKVENS 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 
mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 
forhold. I dette tilfellet vil påvirkningen stort sett være permanente arealbeslag og det knyttes lite 
usikkerhet til vurderingen av dette på naturmangfoldet. 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Vurderingene i denne rapporten bygger hovedsakelig på feltundersøkelser gjennomført av Rådgivende 
Biologer i tiltaks- og influensområdet. Datagrunnlaget vurderes for deltemaene som godt. Det vurderes 
å ikke være behov for ytterligere undersøkelser for å kunne ta stilling til tiltaket. 
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Databaser og nettbaserte karttjenester  

Artsdatabanken. Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge: https://artskart.artsdatabanken.no/  

eKlima: Klimadata fra meteorologisk institutt:   http://eklima.met.no  
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Norge i Bilder, flybilder:     https://www.norgeibilder.no/  
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Muntlige kilder 

Olav Overvoll, Fylkesmannen i Vestland, miljøvern -og klimaavdelingen. Tlf.: 55 57 23 15. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser 

Dala Naturbeitemark (D04) 
 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 33V -47811 6725062 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Conrad J. Blanck på grunnlag av eget feltarbeid den 27. mai 
2020. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en kolle i et kulturlandskap i Dala, Øygarden 
kommune. Kollens topografi har gjort det vanskelig å dyrke her og har derfor ikke blitt nyttet til dyrking. 
Berggrunnen er fattig og består av granitt. Løsmassene er et tynt dekke av morenemateriale. På 
arealressurskartet (AR5) er området kategorisert som åpen skrinn fastmark. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark (F04), utforming 
frisk fattigeng (D0404). Vegetasjonstypen er frisk fattigeng (G4). 
 
Artsmangfold: Lokaliteten ble registrert litt tidlig på året, men det var fortsatt en del indikatorarter for 
beite som ble registrert: Gulaks, jordnøtt, engsoleie, revebjelle, hvitveis og gauksyre. Det bratteste 
partiet mot øst gror igjen med unge ospetrær. Ellers er det eldre bjørk-, platanlønn og seljetrær i tresjiktet. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det lille partiet blir enten beitet sporadisk eller har nylig blitt lagt brakk. 
Delvis kommer unge ospetrær opp. Beitet ligger på en kolle plassert i fulldyrka mark. Litt spor av 
gjødsling finnes. 
 
Fremmede arter: Noen få platanlønn inngår i naturtypen, men disse er gamle og har lenge vært en del 
av det lokale kulturlandskapet. Sitkagran som trolig stammer fra plantasjer i nærheten holder på å 
etablere seg med noen små juvenile individer. 
 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten vil være å opprettholde beitevirksomheten og unngå 
gjødsling av området. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten er veldig liten og ikke spesielt artsrik. Arbeidet ble utført for tidlig på året 
for å undersøke beitemarksopp, men det vurderes å være veldig lite potensiale for funn av rødlistearter 
i denne organismegruppen i lokaliteten. Beitemarkssopp er avhengig av kultmark som har blitt drevet 
lenge uten jorbearbeiding og gjødsling. De fleste artene forekommer på rik grunn. Selv om det finnes 
noe potensiale for funn av rødlistet beitemarksopp på den lille naturbeitemarken vurderes potensialet å 
være veldig redusert, siden berggrunnen er veldig fattig og det var spor av lett gjødsling. Lokaliteten 
vurderes å være lokalt viktig (C-verdi). 
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