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Tiltaket vil berøre et lite naturområde med skog, i tillegg til tre hustomter og et lite areal med svaberg.
Skogholtet ligger mellom bebyggelsen og en berghammer, og bærer preg av nærheten til bebyggelse.
Arealet med naturlig skog begrenser seg til ca. 1,5 mål. Her vokser arter som hegg, hassel, hegg og
bjørk. Flere av trærne er relativt storvokste. Ut fra bergrunnsforholdene å dømme, samt
sammensetningen av arter, regnes det som lite sannsynlig at det finnes spesielt verdifulle naturtyper
som blir berørt av tiltaket (dvs. naturtyper etter NiN-metodikk i Miljødirektoratets instruks). Det ble
heller ikke registrert hule eiker, som er utvalgt naturtype.
Planområdet er en del av en større økologisk korridor. Slike sammenhengende, grønne strukturer er
viktige for at planter og dyr skal kunne spre og/eller forflytte seg på naturlig vis i tettbebygde områder.
Det er registrert en rekke fuglearter i og rundt planområdet, og flere arter forventes å hekke her.
Området fungerer også som trekk- og oppholdsområde for pattedyr.
Realisering av renseanlegget vil føre til at sammenhengen i den økologiske korridoren brytes. Dette vil
redusere leveområder for naturlig vegetasjon og dyreliv i et ellers presset område. Den økologiske
korridoren vil uansett få redusert verdi, uavhengig av om renseanlegget blir realisert eller ikke, da
brufeste for Sotrasambandet skal etableres like sør for planområdet. Ytterligere arealbeslag i
forbindelse med renseanlegget vil imidlertid forsterke barrierevirkingen.
Det ble registrert flere fremmede arter i planområdet. Det er ikke ønskelig at slike spres i forbindelse
med masseforflytning, da enkelte fremmede arter er svært spredningsvillige, og potensielt kan føre til
at stedegne arter fortrenges og skader naturverdier. Kartlegging av fremmede arter gjennomføres i
plantenes vekstsesong. Ved funn av arter med stort spredningspotensiale skal det det utarbeides en
tiltaksplan som beskriver retningslinjer for massehåndtering i anleggsfasen.
Et annet avbøtende tiltak vil være å redusere arealinngrep i naturlig vegetasjon. Det vil være positivt om
det benyttes vekstmasser fra skogområdet ved istandsetting av riggarealer. Dersom en legger til rette
for naturlig revegetering, kan arealene på sikt danne nye grønne «lunger» av naturlig vegetasjon.
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Bergen kommune planlegger å etablere et nytt renseanlegg i Søre Drotningsvik. Anlegget skal erstatte
eksisterende renseanlegg. Selve renseanlegget vil bli lagt i fjell, mens det i dagsonen skal bygges et
portal-/administrasjonsbygg, parkeringsplasser og et pumpehus. Planen er at arbeidet med fjellhallen
skal være avsluttet før anleggsstart for den nye brua til Sotrasambandet, som blir liggende like sør for
planområdet
Arealene nord og sør i dagsonen vil bli avsatt til midlertidige riggområder som skal istandsettes etter
utbygging. Planområdets avgrensning i dagsonen er vist på Figur 1.

Figur 1 Plangrense på bakkenivå for Drotningsvik renseanlegg.

Avløpsledningen fra renseanlegget blir lagt i konvensjonell VA-grøft i vei, gjennom borehull i fjell og
videre ut til sjøen, og vil ikke medføre permanente arealbeslag. Det skal i tillegg etableres et luftutkast
for renset luft på svaberget i Danevika. Hele planområdet er vist på Figur 2.
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Figur 2 Oversikt over planområdets ulike vertikalnivå.

Ifølge § 10 i bestemmelsene for KPA for Bergen kommune (2018), skal virkinger for naturmangfold og
blågrønne strukturer vurderes i alle plan- og byggesaker. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for
Drotningsvik renseanlegg, har Sweco derfor fått i oppdrag å innhente kunnskap om, og vurdere
konsekvensene for naturmiljø.
Dette notatet inneholder en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold i området. I
tillegg er det gjort en vurdering av planens virkninger på naturmangfold, samt foreslått avbøtende
tiltak og oppfølgende undersøkelser.

Notatet er basert på kunnskap innhentet gjennom befaring, samt gjennomgang av skriftlige kilder og
ulike kartinnsynsløsninger (Artskart, Økologiske grunnkart, Naturbase, Berggrunnskart, Bergenskart
m.fl.).
Befaring ble gjennomført av biolog Aslaug T. Nastad, 16. mars, 2022. Dette er utenfor plantenes
vekstsesong, og det er derfor ikke mulig å registrere karplanter, foruten de som er vintergrønne. Det
var likevel mulig å danne seg et bilde av vegetasjonen, og områdets verdi som økologisk korridor.
Registrerte rødlistearter og fremmede arter vil bli rapportert til Artsdatabanken (Artsobservasjoner).
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Søre Drotningsvik ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon i boreonemoral vegetasjonssone (edelløvog barskogssone) (Artsdatabanken, økologisk grunnkart). I klart oseanisk vegetasjonsseksjon dominerer
vestlige vegetasjonstyper og arter. I boreonemoral sone dominerer edelløvskog i solvendte lier og lune
søkk, fortrinnsvis med godt jordsmonn, mens bjørke-, gråor- eller barskogen dominerer resten av
skoglandskapet. Hovedbergart i området er granodiorittisk gneis, med forekomst av øyegneis (NGU,
berggrunnskart). Dette er harde bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, og har et lavt
kalkinnhold.
Søre Drotningsvik er et boligstrøk som ligger i et nord-sørgående søkk i terrenget. I vest stiger
terrenget og skjermer mot innsyn fra Sotra, og på motsatt side er det en bratt skrent som skjermer for
innsyn fra øst. Figur 3 viser foto over planområdet sett fra høyden i vest.

Figur 3 Planområdet ved Drotningsvik. Planområdet i dagsonen ligger innenfor rød sirkel.

Det største arealbeslaget i dagsonen vil skje i et lite skogholt mellom Drotningsvikveien og en
berghammer, samt på to hustomter med hager. Arealene i dagsonens nordre og søndre del er avsatt til
bruk som midlertidige riggområder, mens arealbeslaget midt mellom disse vil bli permanent (jf.
reguleringsplankart og planbestemmelser).
I søndre del av skogholtet er det nylig tatt ut en del større trær for å lage tilkomst ifm. grunnboring
(Figur 6). Her er det kjørt med tunge kjøretøy slik at skogbunnen er skadet. Det går en sti gjennom
området i retning nord-sør. Ifølge plankartet for KPA har skogholtet status som økologisk korridor.
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I kommuneplanens arealdel er planområdet definert som en del av en økologisk korridor (Bergen
kommune, 2018) (Figur 4). Økologiske korridorer er leve- og/eller forflytningsområder for arter. Slike
sammenhengende grønne strukturer er viktige for at planter og dyr fortsatt skal kunne spre seg eller
forflytte seg på naturlig vis i tettbebygde områder. De økologiske korridorene er tegnet inn på
plankartet da det er ønskelig «…. å ivareta, videreutvikle og etablere nye økologiske korridorer.».

Figur 4 Økologiske korridorer i og rundt planområdet er vist med grønne, prikkede linjer. Planområdet ligger innenfor rød
ellipse. Kartkilde: Bergenskart.no.
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Det vokser en smal sone naturlig skog mellom Drotningsvikvegen og fjellskrenten i øst. Skogen utgjør
ca. 2 daa av det totale planarealet i dagsonen. En gjennomgang av Artsdatabankens og
Miljødirektoratets kartinnsynsløsninger, viser at det ikke foreligger registreringer av naturtyper eller
arter innenfor planområdet fra før. På befaring ble det registrert treslag som hassel, selje, hegg, bjørk
og edelgran. Det ble registrert flere større individer av hassel, selje og hegg (Figur 5). Sannsynligvis
vokser det flere treslag i området, men det lot seg ikke gjøre å artsbestemme alle på
befaringstidspunktet.
I konseptvalgutredningen for nytt Sotrasamband er det opplyst at det finnes hule eiker i området. Hule
eiker er en utvalgt naturtype som krever spesielle hensyn. Det ble imidlertid ikke observert hule eiker
innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet for Drotningsvik renseanlegg.
I skogbunnen dominerer moseartene storkransemose, etasjemose og bjørnemose (sp.). Det er
vanskelig å artsbestemme karplanter utenom de tidligere nevnte treslaga på denne tida av året, men
noen få arter ble registrert. Dette var bringebær og bjørnebær, samt en del unge individer av den
vintergrønne arten kristtorn (Figur 5).

Figur 5 Til venstre: storvokst hassel midt i planområdet. Til høyre: kristtorn.
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Figur 6 Bergveggen er bratt med spredt vegetasjon. Flere trær er nettopp felt i søndre del av skogholtet.

Fjellskrenten er bevokst med blant annet moser, einer, sisselrot og bjørk (Figur 6). Osp forekommer
også trolig.
I Danevika, hvor luftutkast for renset luft er planlagt plassert, er det bratte svaberg ned mot sjøen.
Ut fra bergrunnsforholdene, og det som var mulig å registrere av arter på befaringstidspunktet å
dømme, regnes det som lite sannsynlig at det finnes naturtyper som regnes som spesielt verdifulle for
naturmangfold (dvs. naturtyper som skal kartlegges etter NiN-metodikk i Miljødirektoratets instruks).

Det foreligger ikke opplysninger om fremmede arter innenfor planområdet i Artsdatabankens
kartinnsynsløsning Artskart, men den storvokste og svært spredningsvillige arten parkslirekne er
tidligere registrert like nord for planområdet.
Det ble observert flere fremmede arter innenfor planområdet under befaring (Tabell 1). Det regnes
som sannsynlig at det forekommer flere fremmede arter her, da det ble observert hageavfall i utkanten
av hagen i nord, samt at tre hustomter inngår i planområdet. Det må derfor gjøres en grundigere
kartlegging av fremmede arter i plantenes vekstsesong.
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Tabell 1 Arter oppført på Fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018) registrert innenfor og like ved planområdet.
Art

Merknad

Risikokategori

Vårkrokus

Registrert blant hageavfall, lengst nord i planområdet

PH (potensielt høy risiko)

Lerk

Registrert i sør, ved hager. Ikke bestemt til art – kan være flere arter

Fra NK (ingen kjent risiko) til
HI (høy risiko)

Rododendron

Registrert i hagene i sør. Ikke bestemt til art – kan være flere arter

Fra NK (ingen kjent risiko) til
PH

Tuja

Registrert i hagene i sør. Ikke bestemt til art – kan være flere arter

Fra NK til LO (lav risiko)

Edelgran

Vokser spredt i planområdet

NR (ikke risikovurdert)

Parkslirekne

Registrert i nærheten av planområdet. Ikke nøyaktig kartfestet – kan
derfor potensielt finnes innenfor planområdet

SE (svært høy risiko)

Figur 7 Til venstre: vårkrokus like ved hage i nord. Til høyre: Tuja og andre hageplanter vokser på hustomtene sør i
planområdet.

Skogholtet, med flere store og gamle trær, vurderes til å være egnet som hekkeområde for en rekke
arter spurvefugl. Vegetasjonen gir også skjul for pattedyr. På befaring i mars ble fugleartene rødstrupe,
spettmeis, svarttrost, kjøttmeis og kråke registrert. Ifølge Artskart er det observert en rekke fuglearter i
og rundt boligområdet i Søre Drotningsvik. Dette gjelder blant annet rødlisteartene gråspurv, gjøk,
taksvale, tårnseiler (rødlistestatus nær truet), samt granmeis, grønnfink og hønsehauk (rødlistestatus
sårbar). Det ventes at planområdet inngår i leveområdet for disse artene. Det er potensiale for hekking
i tilknytning til skogen i/nær planområdet for flere av dem (eks. gråspurv, granmeis og grønnfink).
Av pattedyr ble det observert ett ekorn. Med forekomstene av hassel, utgjør dette sannsynligvis et
attraktivt område for arten. Stien/tråkket gjennom området kan være et dyretråkk som benyttes av dyr
som trekker gjennom området.
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Realisering av renseanlegget vil legge beslag på skog og tilgrensende hager. Arealbeslagene i
skogholtet vil være permanente, mens arealene i nord og sør kun vil få midlertidige arealbeslag. Dette
vil bryte sammenhengen i dette grøntdraget, som funger som økologisk korridor for dyr og planter, og
redusere leveområder for naturlig vegetasjon og dyreliv i et ellers presset område. Da den nye brua
som bygges i forbindelse med Sotrasambandet vil få landfeste like sør for planområdet, vil denne
økologiske korridoren uansett få redusert verdi, uavhengig av om renseanlegget blir realisert eller ikke
(ref. innspill fra Bymiljøetaten, 2022). Utbygging av renseanlegg vil imidlertid forsterke
barrierevirkningen.
I forbindelse med opparbeiding av tomten, vil det ved masseforflytning være risiko for at en sprer
fremmede arter til nye naturområder. Da enkelte fremmede arter er svært spredningsvillige kan de
potensielt føre til at stedegne arter fortrenges og skade på naturverdier.

Fremmede arter
Ifølge forskrift om fremmede organismer, stilles det krav til aktsomhet ved gjennomføring av tiltak som
kan medføre spredning av fremmede organismer. Da en ikke har oversikt over fremmede karplanter
innenfor planområdet, må det foretas en kartlegging av alle arealer i dagsonen før oppstart av prosjektet.
Kartleggingen må foretas i plantenes vekstsesong. Det gjennomføres så en risikovurdering av faren for
spredning. Dersom en vurderer det som sannsynlig at tiltaket vil føre til spredning av arter som kan skade
naturlig forekommende flora og vegetasjon, skal det lages en tiltaksplan som angir hvordan
anleggsarbeidet skal gjennomføres for å unngå spredning.

Naturlig revegetering
Arealinngrepet i forbindelse med tiltaket bør i størst mulig grad begrenses. Dersom det er mulig, bør
områder med naturlig vegetasjon settes igjen. Det vil for eksempel være en fordel om noen større trær
blir stående. Hvis dette ikke er gjennomførbart, vil det være positivt om det benyttes vekstmasser fra
skogområdet ved istandsetting av riggarealer, framfor å hente inn vekstmasser utenfra. Vekstmassene
vil inneholde frø og plantedeler, og dersom det legges til rette for naturlig revegetering, kan arealene på
sikt danne nye grønne «lunger» av naturlig vegetasjon.
Vekstmassene mellomlagres i ranker, separat fra andre masser i anleggsperioden. Det er spesielt viktig
at massene ikke blandes med masser som inneholder fremmede arter. Det er også en fordel om stubber
eller små eksemplarer av hassel, selje og hegg blir tatt vare på. Ved tilbakelegging legges vekstmassene
løst tilbake og rufses opp for å få en ujevn overflate. Ev. stubber og småtrær plasseres ut. Dette vil
fremme naturlig revegetering. Større steiner kan også med fordel legges ut for å skape variasjon. En bør
benytte miljøfaglig kompetanse i planleggingen og gjennomføringen av et slikt tiltak.
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