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1 Sammendrag
Haukåselva er det siste gjenværende leveområdet for elvemusling i Bergen kommune.
Opprinnelig var det fire-fem elver i Bergen som hadde elvemuslingbestander. Bergen
kommune har derfor et spesielt ansvar for å ivareta denne rødlistede arten i
Haukåsvassdraget. Fra muslingene ble gjenoppdaget i 2002 frem til nå har det vært utført en
rekke undersøkelser og noen fysiske tiltak.
I august 2017 oppdaget miljøsjef i Bergen kommune Håvard Bjordal uvanlig mange døde
elvemuslinger i Haukåsvassdraget. Videre undersøkelser av Bjordal og Rådgivende biologer
frem til juni 2020 har resultert i at det totalt er plukket ut over 1500 døde elvemuslinger fra
vassdraget. Ved siste opptelling i juni 2020 ble det funnet i overkant av 250 levende
muslinger. Dermed har trolig over 80 % av bestanden dødd i løpet av de tre siste årene.
Dersom det ikke gjennomføres tiltak for å bedre forholdene for elvemuslingen i vassdraget er
det sannsynlig at bestanden på sikt vil dø ut.
Statsforvalteren i Vestland ba i 2019 Bergen kommune om å utarbeide en helhetlig
tiltaksplan med kostnadsoverslag for varige løsninger for Haukåsvassdraget med mål om
god økologisk tilstand i hele vassdraget. Tiltaksplanen skulle være konkret og basert på
relevant kunnskap som foreligger om vassdraget og samsvare med kravene i
vannforskriften.
Dette dokumentet er utarbeidet av Bymiljøetaten i samarbeid med fagrådet for
Haukåsvassdraget. Dokumentet er Bergen kommune sitt svar på Statsforvalteren i Vestland
sin bestilling av en helhetlig tiltaksplan.
Tiltaksplanen omfatter 45 små og store tiltak som spenner fra tiltak mot forurensing,
restaurerings- og habitattiltak, planmessige oppgaver og involvering av andre aktører. De
ulike tiltakene er spredd på mange ulike aktører og ansvarlige myndigheter. Noen av
tiltakene er omfattende og kostbare, mens andre kan gjennomføres med mindre endringer av
driftsrutiner.
De fem viktigste tiltaksområdene vurderes å være:
- Redusere avrenningen av finpartikulært materiale og næringsstoffer fra Bergen
travpark og Haukås gård
- Gjenåpne to lukkede deler av Haukåselva
- Hindre fremtidig arealbruk som kan være skadelig for elvemuslingen og ivareta myrog våtmarksområder
- Sikre at avrenningen fra tette flater, dvs. veier, parkeringsplasser og næringsareal,
ikke forurenser vassdraget.
- Lage en plan for Haukåsmyrane som skal utvikle området til en våtmarkspark
Tiltaksplanen gir en samlet oversikt av tiltak i og langs Haukåsvassdraget. Når tiltaksplanen
er ferdig, starter arbeidet med å følge opp alle tiltakene. Målet til planen vil ikke være
oppnådd før elvemuslingbestanden i Haukåselva er sikret.
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2 Forord
Tiltaksplanen for Haukåsvassdraget er den første i sitt slag. Planen omfatter til sammen 45
tiltak fordelt på fagfeltene forurensing, fysisk påvirkning, arealbruk og informasjonsarbeid.
Planen gir en helhetlig oversikt over tiltak som kan bedre forholdene for elvemuslingen i
Haukåsvassdraget. Hovedmål for planen er å sikre at elvemuslingbestanden i
Haukåsvassdraget overlever på kort og lang sikt. Det er når planen er ferdig at det virkelige
arbeidet starter. Målet til planen vil ikke være fullstendig oppnådd før elvemuslingbestanden i
Haukåselva er sikret.
Haukåsvassdraget ligger i et bynært område med stort utbyggingspress. Dette gjør
tiltaksplanen og vassdraget til et interessant studieområde i forhold til oppfølgingen av
Vanndirektivets (vannforskriften) krav. De viktigste tiltakene skal etter planen inn i «Regional
plan for vassregion Vestland 2022-2027». Denne planen vil rulleres hvert 6. år.
Tiltaksplanen er utarbeidet av Bymiljøetaten i Bergen kommune i samarbeid med
medlemmene av fagrådet for Haukåsvassdraget som foruten Bymiljøetaten består av Vannog avløpsetaten, Plan- og bygningsetaten, Klimaseksjonen, Vestland fylkeskommune,
Statsforvalteren i Vestland, Statens vegvesen, Vennelaget for Haukåsvassdraget, Bergen
travpark og Stracon AS.
Innspillene gir Bergen kommune, og andre offentlige- og private aktører et godt grunnlag for
iverksettelse av tiltak. Oppfølging av tiltak som er nødvendige for å innfri krav og
forventninger i tiltaksplanen vil kreve at det bevilges midler.
Bymiljøetaten vil med dette rette en stor takk til alle som har bidratt med forslag til tiltak for
elvemuslingen i Haukåsvassdraget.

Bergen, mars 2021
Lise Reinertsen
Etatsdirektør Bymiljøetaten
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3 Mål og strategier
3.1 Målsetting
Den overordnede målsettingen er å lage en tiltaksplan som sikrer elvemuslingbestanden i
Haukåsvassdraget på kort og lang sikt. Tiltaksplanen lister opp og beskriver konkrete tiltak
for å løse kjente utfordringer for elvemuslingen i Haukåsvassdraget. Selv om
problemstillingen har vært kjent i flere år har det ikke blitt laget en detaljert oversikt over alle
mulige tiltak. Ved å samle alle tiltak i en rapport og sette de opp i en prioritert rekkefølge vil
forhåpentligvis private, kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører i nedbørfeltet til
Haukåsvassdraget samle seg om gjennomføringen av de viktigste tiltakene for å berge
restene av elvemuslingbestanden.

3.2 Strategier
Tiltaksplanen vil være et viktig bidrag fra Bergen kommune inn til rulleringen av
«Forvaltningsplan for vannregion Vestland». De høyest prioriterte tiltakene vil bli foreslått tatt
med i denne overordnede plan. Dette vil forhåpentligvis sikre at tiltakene får en bedre
forankring og ikke blir glemt i årene fremover. Den store fordelen med vannforskriften og den
regionale forvaltningsplanen er det langsiktige perspektivet (6-årssykluser). Oppfølgingen av
miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand etter vannforskriften er noe som forplikter
alle aktører.
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4 Innledning
4.1 Bakgrunn
I Haukåsvassdraget regner man med at muslingen vandret inn som passasjer på
laksefisk etter landhevingen for ca. 10.000 år siden. Haukåselva ligger i et område
med gammel havbunn, og vannet er rikt på kalsium. Dette er trolig årsaken til at
muslingen har klart seg så godt så lenge. Muslingene i Haukåsvassdraget ble
«gjenoppdaget» i 2002. De har levd under svært marginale forhold når det gjelder
vannkvalitet i en årrekke, og har derfor vært svekket i lang tid.
Norge har i dag mer enn halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling,
og arten er en ansvarsart for Norge. Elvemusingen er på den norske rødlisten og er
kategorisert som truet. Bergen kommune hadde opprinnelig fire-fem
elvemuslingbestander, men bare Haukåsvassdraget har elvemuslinger i dag. Siden
elvemuslingen er en sårbar og truet art har den et spesielt vern i lovverket.
Naturmangfoldloven (§1) har følgende formål:
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
Norge har også ratifisert internasjonale miljøkonvensjoner og har dermed forpliktet
seg til å beskytte naturmangfoldet som konvensjonene omfatter. Den viktigste er
Konvensjonen for biologisk mangfold, med følgende globale mål:
«Effektiv og umiddelbar handling for å stanse tap av naturmangfold for å sikre
at økosystemene i 2020 er velfungerende og leverer nødvendige
økosystemtjenester.»
Norge har forpliktet seg til å gjennomføre en helhetlig og økosystembasert
forvaltning av alt vannmiljø i Norge (jf. Vannrammedirektivet og Vannforskriften).
Alle vannforekomster skal som utgangspunkt ha minimum god miljøtilstand.
I kommuneplanens arealdel for Bergen kommune, som ble vedtatt i 2019, har
Haukåsvassdraget fått en egen hensynssone som følge av elvemuslingbestanden. I
tillegg ble det meldt oppstart for en områdeplan som omfatter store deler av
Haukåselva og tilhørende nedbørfelt den 28. september 2019. Denne arealplanen
har som mål å sikre vassdraget og elvemuslingen mot fremtidige negativ påvirkning.
Lovverket og kommunens arbeid gjør at arbeidet er forankret fra nasjonalt til lokalt
nivå.
I løpet av 2017 ble det avdekket en ekstra stor dødelighet av elvemusling i
Haukåsvassdraget. Dette har fortsatt i 2018 og 2019 og av en bestand på over 1500
individer ble det i juni 2020 bare observert ca. 260 levende individer i vassdraget. I rapporten
fra 2020 er det estimert at antallet elvemuslinger som er igjen i elva kan være 7-900 individ
av disse er ca. 400 individ avlet frem i kultiveringsanlegget på Austevoll og satt ut i elva. Uten
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denne tilførselen av elvemusling ville bestanden vært på rundt 400 individ. I så fall er rundt
70-80 % av bestanden tapt etter år med ekstraordinær dødelighet.

4.2 Tidligere arbeid
4.2.1 Oppfølging fra byrådet og myndighetene
Tidligere byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti tok i september 2017 initiativ til et møte
mellom ulike myndigheter for finne ut hva som kunne gjøres for å sikre
elvemuslingbestanden i Haukåsvassdraget. Dette resulterte i en møteserie hvor bl.a. Bergen
kommune, Hordaland fylkeskommune (nåværende Vestland Fylkeskommune),
Statsforvalteren i Hordaland (nåværende Statsforvalteren i Vestland) og Vennelaget for
Haukåsvassdraget deltok. Den prekære situasjonen har gjort at myndighetene i perioden
2017-2019 har jobbet aktivt med å følge opp situasjonen i vassdraget med befaringer og
tilsyn. Politiet deltok på noen av møtene fordi flere forhold langs Haukåsvassdraget ble
politianmeldt.

Figur 1. Unge elvemuslinger i Haukåsvassdraget fra undersøkelsen i 2019. Bildet viser at det
på få utvalgte steder fremdeles forekommer naturlig rekruttering. Foto: Steinar Kålås,
Rådgivende biologer.
Som et ledd i å informere og engasjere grunneierne langs Haukåsvassdraget ble det
arrangert et grunneiermøte den 15. desember 2017. Oppmøtet var svært godt og det var til
sammen 25 deltakere på dette informasjonsmøte.
Vinteren 2018 ble det opprettet et fagråd for Haukåsvassdraget med følgende
sammensetning:
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Bymiljøetaten
Vann- og avløpsetaten
Plan- og bygningsetaten
Klimaseksjonen
Statsforvalteren i Hordaland (nåværende Statsforvalteren i Vestland)
Hordaland fylkeskommune (nåværende Vestland fylkeskommune)
Statens vegvesen
Vennelaget for Haukåsvassdraget
Representanter fra grunneierne (per januar 2020 er dette Stracon og Bergen
travpark)

Bymiljøetaten har sekretariatsfunksjonen for dette rådet. Fagrådet har blitt informert og
involvert i arbeidet med tiltaksplanen i forbindelse med to møter i 2019 og ett i 2020.
I første del av mandatet til Fagrådet står det følgende:
«§ 1 Formål
Fagrådet for Haukåsvassdraget skal bidra til en helhetlig forvaltning av Haukåsvassdraget for
å sikre elvemuslingbestanden på kort og lang sikt.
§ 2 Virkeområde
Fagrådets arbeidsfelt er alle saker som har eller vil kunne ha konsekvenser for
Haukåsvassdraget som natur- og friluftsområde og som leveområde for elvemusling. Det
geografiske virkeområdet er nedbørfeltet til Haukåsvassdraget slik det er fastlagt i
kommunes vassdragsplan.
§ 3 Funksjon og mandat
a) Fagrådet skal være et samordningsorgan for myndigheter med ansvar/interesser i
Haukåsvassdraget og andre aktører med interesser i og langs vassdraget (f.eks.
organisasjoner, grunneiere og næringsvirksomhet). Rådet har ingen
vedtaksmyndighet.
b) Fagrådet for Haukåsvassdraget skal:
 bidra til gjensidig informasjonsutveksling om forhold i og langs vassdraget
 være diskusjonsforum for saker:
o av prinsipiell karakter
o av stor allmenn interesse
o der det ellers er ønskelig å innhente synspunkter fra medlemmer av rådet, f.
eks. når det gjelder gjennomføring av tiltak i og langs vassdraget»

4.2.2 Dokumentasjon av tilstand i Haukåsvassdraget 2002‐2017
Det har blitt utført mange undersøkelser i vassdraget fra muslingen ble gjenoppdaget i 2002
og frem til i dag. Dette omfatter bl.a. følgende notater og rapporter:





Bjordal, H. 2002. Elvemusling i Haukåselva, Åsane, Bergen kommune.
Dunca, E. 2014. Growth and chemicalanalyses of freshwater pearl mussel M.
margaritifera, shells from Haukåselva river, Norway. Bivalvia Rapport no 10, 23 s.
Hobæk, A. 2006. Miljøgifter i Haukåsvassdraget 2005-2006. NIVA-rapport Lnr. 53022006. 20 s.
Hobæk, A. 2014. Miljøgifter i Haukåselva i 2014. NIVA-rapport Lnr. 6785-2015.
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Hobæk, A., G. H. Johnsen, G. G. Raddum & S. Kålås. 2004. Elvemusling i
Haukåselva. Bestandsstatus, reproduksjon og vannmiljø. NIVA rapport 4805-2004,
53 s.
Kålås, S. 2008. Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i
Hordaland. Rådgivende Biologer AS rapport 1053, 22 s.
Kålås, S. 2011. Status for bestandar av elvemusling i Hordaland. Rådgivende
Biologer AS rapport 1494, 57 s.
Bjordal, H. 2013. Status for elvemusling i Haukåselva 2013. Rapport Bergen
kommune, Miljøseksjonen..
COWI. 2016. Problemkartlegging og forslag til tiltak – Vannkvalitet i bekk gjennom
gnr/bnr 199/181, Bergen travpark. Fagrapport 23 s.

Disse rapportene har gitt svært nyttig informasjon om statusen til elvemuslingbestanden og
forurensingen som forekommer i nedbørfeltet til Haukåsvassdraget. COWI sin fagrapport gir
en god oversikt over mulige tiltak knyttet til Bergen travpark.

4.2.3 Nye undersøkelser etter 2017
Etter at den store elvemuslingdøden i 2017 har det blitt utført flere undersøkelser og
gjennomganger av hva som var årsak til dødeligheten. I den forbindelse er nye
statusrapporter for elvemuslingbestanden blitt laget:









Mortensen, S. 2017. Undersøkelse av elvemuslinger, Margaritifera margaritifera, i
forbindelse med dødelighet i bestanden i Haukåselven, Åsane, høsten 2017. Rapport
fra Havforskningen Nr. 332017.
Johnsen, G.H, S. Kålås & I. Wathne 2018. Status for elvemusling i Haukåsvassdraget
2017. Rådgivende Biologer AS, rapport 2629, 34 sider, ISBN 978-82-8308-485-6.
Kålås, S., og Hellen, B. A. 2018. Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva
sommaren 2018. Rådgivende Biologer AS, rapport 2714, 14 sider, ISBN 978-828308-528-0
Kålås, S., og Hellen, B. A. 2019. Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva
våren 2019. Rådgivende Biologer AS, rapport 2942, 15 sider, ISBN 978-82-8308645-4.
Kålås, S., og Hellen, B. A. 2020. Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva
sommaren 20120. Rådgivende Biologer AS, rapport under utarbeidelse.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet tyder på at de store muslingene har vært utsatt for
etsende partikler som har skadet gjellene. Dette har ikke ført til akutt død, men har skadet
dyrene slik at de har blitt svekket over lang tid og til slutt har dødd. I Rådgivende Biologers
rapport (Johnsen et. al., 2018) var det ikke mulig å fastslå sikkert hva som var årsak til
massedøden av musling, men det ble konkludert med at forurensningskilden må ha ligget
oppstrøms Haukås camping. Begge undersøkelsene av elvemuslingbestanden i 2018 og
2019 viser at unge muslinger har bedre overlevelse enn eldre individer. Dødeligheten for de
unge muslingene tilskrives andre dårlige miljøforhold over tid, og har ikke sammenheng med
den antatte forurensingsepisoden som drepte de store muslingene.
Ved siste opptelling i juni 2020 ble det funnet ca. 260 levende. Dermed har 70-80 % av
bestanden dødd i løpet av de tre siste årene. Den ekstraordinære dødeligheten synes å
være jevn på hele strekningen hvor elvemuslingen lever i dag, dvs. fra campingplassen og
nedstrøms til utløpet av Almåsvassdraget, men tellingen i 2020 viser at antallet registrerte
elvemuslinger oppstrøms bekken fra Travparken har økt. Dette kan tyde på at
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miljøforholdene er noe bedre på denne strekningen sammenlignet med området nedstrøms.
Det er og har vært svak rekruttering til bestanden, og dersom forurensingen til vassdraget
ikke reduseres er det sannsynlig at bestandens reproduksjonsrate vil være så lav at
bestanden på sikt vil dø ut dersom bestandsbevarende tiltak ikke iverksettes (Kålås og
Hellen, 2019).

Figur 2. Soneinndeling av Haukåsvassdraget.
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Figur 3. Utviklingen av antall levende elvemuslinger i ulike soner i Haukåselva.
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Figur 4. Undersøkelse av elvemuslingbestanden i 2018. Foto: Bjart Are Hellen, Rådgivende
biologer.

4.2.4 Kultivering av elvemusling
Det er satt i gang et storskala prosjekt for kultivering av elvemusling i Norge. Prosjektet er
finansiert av Miljødirektoratet via Statsforvalteren og selve prosjektet ledes av Universitetet i
Bergen. Kultiveringsanlegget er lokalisert på Austevoll og har tatt hånd om over 30 truede
elvemuslingbestander, deriblant elvemusling fra Haukåsvassdraget. For å sikre gode levekår
for de nye muslingene, må vannkvaliteten i Haukåsvassdraget forbedres betydelig slik at de
nye unge muslingene kommer tilbake til et vassdrag hvor de kan overleve på sikt.
I Haukåselva stod 20 bokser små elvemuslinger som stammer fra kultivert elvemusling i
anlegget på Austevoll i 2020. De fleste boksene stod i øvre del av vassdraget hvor
vannkvaliteten er best. Dette omfatter elvestrekningen fra Kråvatnet og ned til Travparkveien.
Elvestrekningen fra Travparkveien har ikke god nok vannkvalitet for de utsatte
elvemuslingene.
Ved opptelling i mai 2019 ble det registrert 361 små muslinger i de 20 boksene og
dødeligheten gjennom vinteren var bare 3 %. Alle muslingene hadde overlevd i femten av
boksene, og det vart i hovedsak en boks som var utsatt for høyere dødelighet. Dødeligheten
til små elvemuslinger som er sett ut i Haukåselva har vært på nivå med det som er observert
i andre elver der det er sett ut elvemusling (pers. med. Jakobsen). Dødeligheten skyldes
trolig ikke spesielle forhold i Haukåselva, men heller at en del muslinger var for små da de
ble satt ut. I tillegg er noen bokser blitt mudret ned, og det har gjort at disse har fått
begrenset tilførsel med oksygen eller har vært utsett for andre uheldige, lokale påvirkninger
(Kålås og Hellen 2019).
Bokser med små muslinger ble undersøkt 9. juni og 16. oktober 2020, og alle fremavlede
elvemuslinger som vært lagt i bokser i elva siden 2016 og 2017 ble sluppet fri i elva i løpet av
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16. oktober 2020. Disse muslingene ble satt ut i området fra utløpet av Kråvatnet til
Travparkveien basert på at vannkvaliteten er best på denne strekningen.
Forholdene i Haukåselva vurderes som ikke tilfredsstillende for å sikre overlevelsen for
elvemuslingbestanden. 19. november 2019 ble det som følge av den fortsatt høye
dødeligheten for elvemuslinger i Haukåselva samlet inn 64 voksne, friske muslinger. Disse
ble fraktet til anlegget på Austevoll. Fortsatt kultivering på Austevoll har to formål:
1. Spre risikoen for at elvemuslingen skal dø ut ved å ha musling fra Haukåselva på to
ulike lokaliteter.
2. Produsere flere unge muslinger som kan settes ut i Haukåselva i løpet av de neste 56 årene.
Bergen kommune har også anlagt en egen muslingbekk ved Haukås gård. Denne bekken
skal i utgangspunktet være et tilfluktssted for muslingen mens arbeidet med å forbedre
forholdene i Haukåsvassdraget pågår. Målinger av høyt innhold av næringsstoffer og
periodevis lav vannføring gjør at elvemuslingbekken så langt ikke fungerer etter planen.

4.2.5 Planarbeider som omhandler Haukåselva
Tidligere forslag til reguleringsplan Haukås våtmarkspark
I 2005 startet reguleringsplanarbeidet for Haukås våtmarkspark. Planen var på høring
årsskiftet 2008/2009, men ble aldri politisk sluttbehandlet. Hovedmålsettingen for
planarbeidet var å sikre det rike biologiske mangfoldet og verdiene i landskapet knyttet til
Haukåsvassdraget og tilgrensende våtmarker. Videre ønsket man å sikre lett tilgjengelige
naturopplevelser i form av en bydelspark tilrettelagt for ulike grupper der tilgjengelighet og
universell utforming søkes samstemt med natur- og kulturlandskapsverdier. Planen skulle
samtidig klargjøre arealmessige rammer for friluftsliv og fysisk aktivitet for barn og unge.
Våtmarksparken skulle i tillegg tilrettelegges som møteplass mellom landbruk, dyrehold og
produksjon av samfunnstjenester og opplevelser.
Arbeidet som ble gjort i forbindelse med dette planarbeidet ble tatt med videre når det ble
laget et nytt forprosjekt for Haukås våtmarkspark i 2020 og når arealet skal reguleres
gjennom pågående reguleringsprosess i regi av Plan- og bygningsetaten.
Vassdragsplan
Forvaltningsplan for vassdrag hadde som mål å bidra til kunnskap og bevissthet omkring
vassdragsnaturen i Bergen og fastlegge Bergen kommunes strategier med sikte på å oppnå
en fremtidig bærekraftig, helhetlig og samordnet vassdragsforvaltning. Haukåsvassdraget ble
i vassdragsplanen utpekt som ett av 10 satsingsvassdrag i Bergen kommune. Vassdraget og
elvemuslingen er et sentralt tema i deler av planen.
Kommuneplanens arealdel 2018
Haukåsvassdraget og Haukåsmyrane er i forslag til kommuneplanens arealdel (KPA) 2018
gitt hensynsone naturmiljø; hensynet til elvemuslingen skal synliggjøres. Den nedre delen av
vassdraget, mot sjøen, er gitt hensynssone landskap. Det ligger ikke inne noen nye
byggeområder i denne delen av Åsane. Arealformålet for Haukåsmyrane er grønnstruktur.
Motorsportsenteret på Brurås skal benyttes til idrettsformål.
Byggegrensen langs vassdraget er definert i bestemmelsene § 6.2. Det er et generelt
byggeforbud på 20 meter på begge sider av vassdraget i byggeområdene og 50 meter i LNF12

områder. Videre slås det fast i retningslinjene til § 24 at tiltak innenfor nedbørsfeltet for
vassdrag med elvemusling skal behandles spesielt, og at behovet for avbøtende tiltak skal
avklares.
Bygge- og deleforbud og områdeplan for Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget
Det ble vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak langs Haukåsvassdraget av Bystyret 19.06.19:
1. Det legges ned midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens § 13-1 innenfor
område for reguleringsplan for Haukås næringspark, PlanID 16740000.
2. Plan- og bygningsetaten gis fullmakt til å legge ned midlertidig forbud mot tiltak langs
øvrige deler av Haukåsvassdraget.
Et forbud må erstattes av en reguleringsplan innen 4 år. Byråd for byutvikling fattet
02.09.2019 vedtak om oppstart av planarbeid for offentlig områdereguleringsplan
for Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget.
Plangrensen er foreløpig og vil bli endret når det foreligger et konkret planforslag. Det
endelige planforslaget vil omfatte et område for våtmarkspark på Haukåsmyrane og soner
langs vassdraget, med spesifiserte krav til tiltak og forslag om eventuelle restriksjoner.
Vedtatte reguleringsplaner som grenser inn mot vassdraget kan bli endret.
Hensikten med planarbeidet er å følge opp administrative og politiske føringer om å sikre en
bærekraftig forvaltning av muslingene i Haukåsvassdraget, slik at man når forvaltningsmålet
nedfestet i naturmangfoldloven om at arter skal forekomme i livskraftige bestander i sine
naturlige utbredelsesområder. Planforslaget skal legge til rette for økt biologisk verdi av
området ved restaureringstiltak, samt tilrettelegge for naturopplevelser og pedagogisk bruk
av området i en bydelspark.
Ringveg øst
Statens vegvesen har startet opp planarbeid for kommunedelplan og konsekvensutredning
for Ringveg øst; strekningene E16 Arna – Vågsbotn og E39 Vågsbotn – Klauvaneset.
Strekningene ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-29. Målsettingen er en vedtatt
kommunedelplan i 2021. Noen av trasealternativene kan komme i konflikt med
Haukåsvassdraget. Konsekvensene for vassdraget må belyses i arbeidet med vegplanene.
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5 Utfordringer
Elvemuslingens livssyklus omfatter et larvestadium som er festet til gjellene på laks eller
ørret, et ungt stadium nedgravd i grusen og et voksent stadium synlig på elvebunnen.
Vertfisken for elvemuslingen i Haukåsvassdraget er stasjonær ørret. Livssyklusen gjør at
muslingen er svært sårbar i forhold til dårlige miljøforhold. Derfor er god vannkvalitet
avgjørende for å ha en livskraftig bestand av elvemusling. Elvemuslingen er også avhengig
av mat i form av organiske partikler som kommer fra landareal rundt vassdraget.
Elvemuslingen ble gjenoppdaget i Haukåselva 2002. Før den tid har det blitt utført mange
skadelige tiltak i og langs Haukåselva, men også nyere tiltak har kommet i konflikt med
elvemuslingen. Eksisterende arealbruk er ofte utfordrende å endre på. Her mangler det ofte
både juridiske og økonomiske virkemidler. For å få gjennomført flere tiltak for å bedre
forholdene for elvemuslingen må kommune, fylke og stat trolig bidra økonomisk for å løse
utfordringer på privat eiendom.
Langs Haukåsvassdraget har store arealer de siste årene blitt transformet til
utbyggingsområder med stein, asfalt og betong. I tillegg ligger Bergen travpark og E39
sentralt i nedbørfeltet til Haukåsvassdraget. Denne typen areal gir i perioder med mye
nedbør stor avrenning av finpartikulært materiale til vassdraget. Sammen med avrenningen
fra flere andre forurensningskilder bidrar dette med partikler som legger seg som et teppe på
elvebunnen og kveler de yngste muslingene som ligg nedgravd i elvegrusen.
Konsekvensene av dette er at elvemuslingen har en svært begrenset rekruttering. Det som
er nytt med situasjonen fra 2017 er at også de eldre muslingene dør i stort antall og dette er
svært bekymringsfullt. Utfordringene kan oppsummeres i følgende hovedkategorier:




Forurensning
Redusert habitatkvalitet for elvemusling og ørret (vertsfisk)
Endret arealbruk (her av redusert næringstilgang)

5.1 Forurensning
Definisjonen av forurensning er forringelse av miljøkvalitet som et resultat av utslipp av
skadelige stoffer eller annen påvirkning. I Haukåsvassdraget omfatter dette bl.a.:
 Avrenning av partikler og salt fra Travparken
 Forurensning fra veiarealer i form av partikler, salt og miljøgifter
 Avrenning av partikler fra utbyggingsområder
 Akutte utslipp ved uhell o.l.
 Tilførsel av næringsstoffer fra landbruksdrift, spredt avløp og evt. kloakklekkasjer
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Figur 5. Svekkede elvemuslinger fra Haukåselva våren 2018. Foto: Steinar Kålås,
Rådgivende biologer.
Den økte dødeligheten som ble registrert fra september 2017 og utover antas å være
forårsaket av et enkeltstående utslipp som skadet store deler av elvemuslingbestanden uten
at det tok livet av alle individene med en gang. Det som er påfallende, er at det fortsatt dør
en stor andel elvemuslinger i perioden 2019-2020. Om dette skyldes utslippet i 2017 eller er
en følge av de generelt dårlige miljøforholdene er uvisst. Tiltaksplanen foreslår tiltak for en
lang rekke av de kjente forurensingsutfordringene. Hovedfokus i tiltaksplanen er å redusere
partikkelbelastningen, men tiltak for å redusere næringstilførselen fra spredt avløp og andre
kilder er også prioritert.

5.2 Redusert kvalitet på leveområdene for elvemusling og vertsfisk (ørret)
Avrenningen av partikler til vassdraget medfører at elvebunnen får redusert kvalitet som
leveområde for elvemusling og ørret som er vertsfisken til elvemuslingen på larvestadiet.
Dette skjer som følge av at de fine partiklene legger seg som et teppe på elvebunnen og
hindrer at friskt elvevann med oksygen når ned i elvebunnen. Dette fører igjen til at
elvemusling og ørretrogn som ligger i grusen blir kvalt som følge av oksygenmangel. En
studentoppgave (BIO300) fra 2015 dokumenterer dette på en god måte ved å se på
oksidasjonsprosessen til jernstenger som ble banket ned i elvebunnen. Områdene
nedstrøms Travparken hadde betydelig mindre oksygen enn områdene oppstrøms.
I tillegg har bekkelukking, kanalisering og endring av elveløpet redusert både lengde og
kvalitet på oppvekstområdene for elvemuslingen og ørret. Dette gjelder særlig i området hvor
Haukåselva renner over Haukåsmyrane. Her rant elva tidligere i store svinger, men tidlig på
1900-tallet ble elva rettet ut for å vinne landbruksjord. I tillegg må tiltak for å bedre
oksygenforholdene i elvebunnen utføres når tilførselen av partikler har blitt redusert. Derfor
må partikkelavrenning fra Travparken og andre områder reduseres betydelig før
restaureringstiltak settes i verk. Ellers risikerer man at tiltakene blir ødelagt av ny
partikkelforurensning.
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Figur 6. Kartutsnitt datert 1903 som viser det historiske elveløpet over Haukåsmyrane.

Figur 7. Kartutsnittet viser dagens situasjon på Haukåsmyrane. Utsnittet er rotert i forhold til
vanlig nord-sør-retning for vise samme utsnitt som det historiske kartet i figur 6.

5.3 Arealbruk
Arealbruken i nedbørfeltet påvirker vannkvaliteten i et vassdrag og som igjen påvirker
levekårene til elvemuslingen. Elvemuslingens næring består av delvis nedbrutt organisk
materiale fra myr- og landareala i nedbørfeltet til et vassdrag. Derfor er også areal et godt
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stykke fra elve- og bekkestrekningen hvor elvemuslingen lever interessante i forvaltningen av
denne truede arten.
Endringen av arealbruken i nedbørfeltet i Haukåsvassdraget er betydelig sett ut fra den
opprinnelige naturtilstanden. Tiltakene som rettes mot arealbruken omfatter i første rekke å
sikre at ikke ny skadelig arealbruk oppstår i nedbørfeltet. I tillegg må det vurderes om
arealbruken må endres for noen områder der dette lar seg gjøre. KPA 2018 er et godt
verktøy for å følge opp og styre den fremtidige arealbruken i Haukåsvassdraget til det beste
for elvemuslingen. I tillegg er oppstarten (september 2019) for områdeplan for
Haukåsvassdraget og Haukås våtmarkspark en god mulighet til ytterligere å sikre vassdraget
og elvemuslingen mot fremtidig påvirkning. Det er usikkert hvordan dagens arealbeslag
påvirker næringstilførselen til elvemuslingen. Eventuelle store endringer i eksisterende
arealbruk vil være utfordrende å få til.
Det foregår et statlig planarbeid for ny trase for E39. Per i dag foreligger det flere
trasealternativer som ligger innenfor nedbørfeltet til Haukåsvassdraget. Valg av trase vil
kunne ha stor betydning for elvemuslingens fremtid i Haukåsvassdraget.
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6 Tiltaksliste
I tiltakslisten er store og små tiltak som kan bedre forholdene for elvemuslingen i
Haukåsvassdraget listet opp.
Tiltakslisten er delt i følgende fire fagområder:
‐ Tiltak mot forurensning
‐ Fysiske tiltak i vassdraget for å bedre habitatforholdene for elvemusling og ørret
‐ Planmessige tiltak
‐ Andre tiltak (informasjon, overvåkning m.m.)
For hvert tiltak er følgende punkter belyst:
‐ Ansvarlig utførende
‐ Myndighet
‐ Hvem eier grunnen
‐ Lovverk eller annen forankring
‐ Beskrivelse av tiltaket
‐ Grovt kostnadsoverslag
‐ Kost-nytte-vurdering (liten-middels-stor)
‐ Status for fremdrift
Prioriteringsrekkefølgen er diskutert i fagrådet for Haukåsvassdraget og det stor grad av
enighet om hvilke tiltak som skal prioriteres først.

6.1 Redusere forurensning
Siden vannkvaliteten er en så viktig del av det å sikre en levedyktig bestand av elvemusling i
Haukåsvassdraget er det mange tiltak som retter seg mot dette temaet. Dette omfatter
fysiske tiltak, drift- og vedlikehold og utredninger.
1. Omlegging av bekken gjennom travparken
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Travparken
Statsforvalteren
Privat
Forurensningsloven
Legge om bekken gjennom Travparken for å skille rent overvann fra
forurenset overvann fra Travparken. Bekken kan fysisk skilles fra det
forurensede overvann fra Travparken på to måter:
Bekken legges i rør
Det lages en åpen bekken som holdes adskilt fra nye
sedimentasjonsbassenger som tar imot overvann fra Travparken
Rør: 4 millioner kr. Åpen bekk: 3-5 millioner kr
Stor
Cowi har grovprosjektert en rørløsning og laget et grovt kostnadsestimat.
Høy

18

Figur 8. Flyfoto av travparken med inntegnet trase for rent overvann.
2. Utbedre sedimentasjonsbassenger og lage våtmarksfilter i Travparken
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Travparken
Statsforvalteren
Privat
Forurensningsloven
Dette tiltaket henger sammen med tiltak 1. Nye, adskilte
sedimentasjonsbassenger med rensepark og våtmarksfilter vil øke
oppholdstiden til det forurensende vannet fra Travparken og dermed gi
større utfelling av finsedimenter.
0,5-1 millioner
Høy
Utredet i COWI-rapport fra 2016
Høy

3. Endrede driftsrutiner for Travparken
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Travparken
Statsforvalteren
Privat
Forurensningsloven
Omfatter tømming av sandfang, rensing av sedimentasjonsbassenger osv.
God drift av anlegget vil redusere avrenningen av finpartikulært materiale.
50.000-150.000 kr
Høy
Utredet i COWI-rapport fra 2016
Høy
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4. Drift av sandfang og andre overvannsanlegg i Haukås næringspark og andre
private næringsareal
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad

Effektvurdering
Status
Prioritet

Private næringslivsaktører
Ingen
Privat/offentlig
Forurensningsloven
En god drift av sandfang vil hindre at det kommer ut større mengder med
finpartikler til Haukåsvassdraget fra den aktuelle tomten.
Dette skal i utgangspunktet gå inn i en allerede pågående drift, men
dersom dette ikke er blitt gjort i tilstrekkelig grad så langt vil det bli en
ekstra utgift.
Middels
Driftsrutine under utarbeidelse av COWI
Middels

5. Anleggelse av blågrønne overvannsanlegg med bedre rensing og fordrøyning
av overflatevann fra Haukås næringspark og andre private næringsareal
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Private/kommunale etater
Bergen kommune v/Plan- og bygningsetaten og VA-etaten
Privat/offentlig
Plan- og bygningsloven
Bygging av blågrønne overvannsanlegg. Blågrønne overvannsanlegg vil
bidra til bedre rensing av forurenset overvann. I tillegg vil denne typen
anlegg bidra til fordrøyning av overvann som reduserer flomfaren.
Ukjent. Kommer an på størrelse og type anlegg.
Middels
Ikke startet
Middels

6. Drift av oljeutskillere hele nedbørfeltet
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad

Effektvurdering
Status
Prioritet

Private/offentlig
VA-etaten
Privat/offentlig
Forurensningsloven
En god drift av oljeutskiller vil hindre at det komme uønsket forurensning i
Haukåsvassdraget.
Dette skal i utgangspunktet gå inn i en allerede pågående drift, men
dersom dette ikke er blitt gjort i tilstrekkelig grad så langt vil det bli en
ekstra utgift.
Middels
Pågår. Jevnlig tilsyn fra VA-etaten.
Høy

7. Prøvetaking av sidebekk ved Haukås jordsortering
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Privat
FM
Privat, Bergen travpark. Leies ut til Haukås jordsortering.
Forurensningsloven
Overvåkingen er en del av gjeldene tillatelse for drift av anlegget. Denne
overvåkingen bør koordineres med Bergen travpark.
Dette er en del av gjelde tillatelse til driften av jordsorteringsanlegget.
Liten til middels
Ikke utført
Middels
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8. Bufferareal mellom Haukås jordsortering og sidebekk
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Privat
FM
Privat, Bergen travpark. Leies ut til Haukås jordsortering.
Forurensningsloven
Siden avstanden mellom jordsorteringsanlegget og bekken er liten er faren
for avrenning stor. En økt buffer langs vassdraget ville redusere faren for
skadelig avrenning.
200.000-400.000
Middels
Bør følges opp med målinger av næringsinnhold oppstrøms og nedstrøms
jordsorteringsanlegget
Middels

Figur 9. Haukås jordsortering ligger nært sidebekken og det er fare for forurensing fra
anlegget. Foto: Blom.
9. Haukås jordsortering, sedimentasjonsbassenger
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Privat
FM
Privat, Bergen travpark. Leies ut til Haukås jordsortering.
Forurensningsloven
Dersom resipientundersøkelsen viser stor avrenning fra anlegget må det
anlegges renseløsninger som f.eks. sedimentasjonsbassenger
200.000-400.000
Middels til stor
Ikke utført
Middels
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10. Kartlegging av aktive gårdsbruk
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Etat for landbruk
Etat for landbruk
Privat (bønder)
Landbrukslovgivningen
Få oversikt over omfanget av landbruksaktivitet i nedslagsfeltet, dvs. antall
dyr, spredningsareal og status for landbruksjorda.
Administrative kostnader
Liten til middels
Forespørsel sendt til Etat for landbruk.
Middels

11. Tiltak for å redusere avrenning av næringsstoffer fra gjødsel
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Privat
Etat for landbruk
Privat (bønder)
Gjødselvareforskriften og RMP-midler
Dette tiltaket henger sammen med tiltak 10 Kartlegging av aktive gårdsbruk.
Dersom det avdekkes at et eller flere gårdsbruk ligger tett inntil vassdraget
må det vurderes om det er behov for å sette i verk tiltak for å redusere
avrenning av natur- eller kunstgjødsel. Det kan søkes på ordningen «Tilskot
til kantsone i eng (gjeld kantsoner utan gjødsling og sprøytemiddel langs
prioriterte vassdrag)»
>100.000 kr
Liten til middels (kommer an på antall aktive bruk og størrelsen på disse).
Ikke påbegynt.
Middels

12. Fjerning av forurensede masser ved Ovnen
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Privat
Bergen kommune
Privat
PBL og forurensningsloven
Det er deponert store mengder masser i dette området, deler av massene er
forurenset. Tiltaket er blitt ulovlig utført og virksomheten er stanset. Det er gitt
pålegg om retting og en del av tiltakene er utført. En del av de forurensede
massene er fjernet, men trolig ligger mye igjen.
<1.000.000 kr
Lav
Ikke påbegynt. Anser det som lite sannsynlig at dette tiltaket blir gjennomført.
Lav
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Figur 10. Skråfoto av det gamle deponiområdet Ovnen som var i ulovlig drift frem til ca. 2013.
Foto: Skråfoto, Blom.
13. Hindre avrenning fra Åsane sand og singel sitt masseuttak ved Ovnen
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Privat
BK/FM
Privat
PBL og forurensningsloven
Tiltak for å hindre avrenning av partikler vil omfatte
sedimentasjonscontainere/-basseng.
>500.000 kr, bør inn i evt. tillatelse og/eller driftsrutiner.
Middels til stor
Ukjent
Middels

14. Bedre driftsrutiner for veiarealer
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune (Bymlijøetaten), HFK og SVV
Bergen kommune (Bymlijøetaten), HFK og SVV
Offentlig veiareal
Forurensningsloven
Tiltaket vil kunne omfatte økt hyppighet for tømming av sandfang og kosting
av veibane. Dette vil kunne redusere forurensing fra veiarealer
Bør være en del av vanlige driftsrutiner. Noen økte kostnader som følge av
intensivert drift
Middels
Ukjent
Middels
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Figur 11. Kartutsnitt med kommunal, fylkeskommunal og statlig veier. Kilde: VISGI.
15. Bedre rensing av overvann fra vei f.eks. «supersandfang»
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune (Bymlijøetaten), HFK og SVV
Bergen kommune (Bymlijøetaten), HFK og SVV
Offentlig veiareal
Forurensningsloven
Redusere forurensing fra veiarealer. Oppgradering av vei eller nybygging må
bedre renseløsninger f.eks. supersandfang, vurderes for å redusere skadelig
avrenning til vassdraget.
150000-300000 kr per stk.
Lav til middels
Ukjent. Trolig etablert et supersandfang i forbindelse med kollektivfelt på E39.
Middels

16. Kartlegging av antall hus med spredt avløp i nedbørfeltet til Haukåsvassdraget
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

VA-etaten
Bergen kommune (VA-etaten)
Privat
Forurensningsforskriften
Få bedre oversikt over status og antall spredte avløp i nedbørfeltet
Administrative kostnader
Middels
Startet opp.
Middels

17. Vurdere tvungen påkobling av spredt avløp til offentlig nett
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Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

VA-etaten/privat
Bergen kommune (VA-etaten)
Privat
Forurensningsforskriften
Ved at flere boliger kobles til kommunalt kloakknett vil tilførselen av
næringsstoffer reduseres. Antall hus som lar seg koble til kommunalt nett
vurderes som lavt.
Stor variasjon i kostnader. Trolig fra 100.000 og oppover per tilkobling
Stor variasjon fra liten til middels.
Ikke påbegynt
Lav

18. Pålegg om oppgradering til minirenseanlegg for spredte avløp
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

VA-etaten/privat
Bergen kommune (VA-etaten)
Privat
Forurensningsforskriften
Gi pålegg om oppgradering av private renseløsning for kloakk. Ved at flere
boliger får bedre rensing av kloakken vil tilførselen av næringsstoffer reduseres
100.000-200.000 kr per anlegg.
Middels til stor
Ved nybygg eller større oppgraderinger blir det gitt pålegg om installasjon av
minirenseanlegg.
Middels

19. Kartlegging av overløp og lekkasje fra kommunalt avløpsnett
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

VA-etaten
Bergen kommune (VA-etaten)
Bergen kommune
Forurensningsloven
Oversikt over omfang av lekkasjer og overløp fra kommunalt avløpsnett. Dette
vil sette Bergen kommune i bedre stand til å foreta riktige fremtidige
prioriteringer av tiltakene.
Administrative kostnader
Middels
Det er sendt forespørsel til VA-etaten
Høy

20. Tiltak mot overløp og lekkasje fra kommunalt avløpsnett
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

VA-etaten
Bergen kommune (VA-etaten)
Bergen kommune
Forurensningsloven
Dette tiltaket er avhengig av tiltak 20 som omfatter kartlegging av det
kommunale avløpssystemet. Ved behov settes det i verk konkrete tiltak for
fjerne lekkasjer eller overløp fra det kommunale avløpssystemet.
Ukjent
Avhenger av omfanget at lekkasjer og overløp.
Tiltak settes i verk dersom feil blir avdekket i tiltak 20
Middels

21. Haukås gård – oppdaterte driftsrutiner
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier

Bergen og omland travselskap (BOT)
Etat for bygg og eiendom
Bergen kommune
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Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak og effekt

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Forurensningsloven
Lage nye, gode rutiner for drift av eiendommen som leies av BOT. God drift av
rettbanen og arealet rundt Haukås gård vil bidra til mindre forurensning til
Haukåsvassdraget.
Under 10.000 kr
Stor
Utkast foreligger
Høy

22. Haukås gård – stoppe avrenning fra treningsbane for hest til Haukåselva
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Bergen og omland travselskap/Etat for bygg og eiendom
Statsforvalteren
Bergen kommune
Forurensningsloven
Det er laget en grøft og en mindre grop i skogarealet ved siden av rettbanen
som skal ta imot det forurensende overvannet. Dersom dette ikke fungerer må
det lages en barriere (f.eks. en lav betongmur) langs rettbanen for å lede
avrenningen til terreng før det når Haukåselva, i tillegg til å lage en bedre
renseløsning. Andre tiltak kan være å endre kjøremønsteret slik at kjørebanen
kommer nærmest vassdraget. Dersom rettbanen ikke kan brukes uten at det
forurenser elven, bør tiltak som stenging i sterkt regnvær, eller totalstopp i
bruken vurderes.
50.000-100.000 kr
Stor
Påbegynt
Høy

Figur 12. Tidligere avrenning fra rettbanen på Haukås gård. Foto: Ole R. Sandven
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Figur 13. Skisse over mulig overvannshåndtering ved rettbanen på Haukås gård.

Figur 14. T.v. sedimentasjonsbasseng ved Haukås gård. T.h. grøft og grop ved rettbanen
som skal ta imot forurenset overvann fra rettbanen. Foto: Ole R. Sandven
23. Hindre avrenning av næringsstoffer fra hestemøkk
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Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Bergen og omland travselskap
Etat for bygg og eiendom
Bergen kommune
Landbrukslovgivning
Forsvarlig håndtering av hestemøkk fra Haukås gård og travparken dvs. godt
renhold og levering av hestemøkk til godkjent mottak. Dette vil gi mindre
næringsavrenning til den tilrettelagte elvemuslingmeanderen og til Haukåselva.
Ukjent
Middels til stor
Påbegynt
Høy

24. Undersøke luftegårder for hest for forurensede masser
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Bergen og omland travselskap
Etat for bygg og eiendom
Bergen kommune
Bergen kommune som grunneier og forurensningsloven
Sjekke status for massene som er brukt til å lage luftegårdene. Evt. fjerne
forurensede masser og tilbakeføre deler av området. Sikre at det ikke lekker
forurensing fra tilkjørte masser ved Haukås gård.
50.000-300.000
Middels
Under planlegging
Middels

25. Unngå ny forurensende virksomhet på Haukås gård
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Effektvurdering
Status
Prioritet

Etat for bygg og eiendom
Etat for bygg og eiendom
Bergen kommune
Bergen kommune som grunneier og forurensningsloven
Lage rutiner for å sikre at Haukås gård i fremtiden ikke leies ut og brukes til
forurensende virksomhet. Dette vil redusere faren for forurensning til
Haukåsvassdraget.
Administrative kostnader
Middels
Under planlegging
Høy

6.2 Restaurering og andre fysiske forbedringstiltak i vassdraget
26. Haukås våtmarkspark
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Bergen kommune v/Bymiljøetaten.
NVE, FM og Bergen kommune
Bergen kommune
PBL og vannressursloven
Nytt og bedre habitat for elvemusling, ørret, vipe og amfibier. Bedre rensing av
forurenset overvann. En ny bydelspark. Stort tiltak med følgende
hovedmomenter:
 Bonitering av grunnforhold for å finne ut hvor det er mulig å legge et
framtidig elveløp over Haukåsmyrane. Tiltaket omfatter ca. 600 meter
elv.
 Avklaring vedrørende forholdet mellom våtmark og landbruksarealer
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Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

 Lokalisering av rensedammer som skal håndtere avrenning fra
landbruksarealer, treningsbane for hest og E39
 Kostnadsoverslag for detaljprosjektering og bygging av nytt løp
for Haukåselva, inkludert fangdammer og våtmarksområde.
Det vil også være viktig å sikre rett arealbruk rundt selve
våtmarksparken slik at vannkvaliteten i våtmarksparken ikke forringes.
20-30 millioner
Middels til høy
Forprosjekt ferdig februar 2021
Høy

Figur 15. Skråfoto av Haukåsmyrane juni 2019. Foto: Blom.

Figur 16. Skisse fra tidligere planarbeid for Haukås våtmarkspark. Illustrasjon: Flataker
landskap.
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27. Gjenåpne Haukåselva ved Haukås camping
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Privat/Bergen kommune v/Bymiljøetaten
Bergen kommune/Statsforvalteren
Privat (evt. kommunal prosjekt omfatter eiendomskjøp eller avtale)
PBL og Lakse- og innlandsfiskeloven
En gjenåpning av Haukåselva vil gjenvinne habitat for både ørret og
elvemusling. I tillegg vil ørret få bedre betingelser til å vandre fritt oppover i
vassdraget og være med på å spre elvemuslingen oppstrøms Haukås camping
hvor bestanden per i dag er liten. Tiltaket ligger inne i gjeldende
reguleringsplan.
3-4 millioner
Middels til høy
Tiltaket er regulert.
Høy

Figur 17. Flyfoto med regulert trase for gjenåpning av Haukåselva i Haukås næringspark.
28. Gjenåpne Haukåselva langs E39 ved Bergen fengsel
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring

SVV og Statsbygg
Bergen kommune/Statsforvalteren
SVV og Statsbygg
PBL og Lakse- og innlandsfiskeloven
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Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

En gjenåpning av Haukåselva vil gjenvinne habitat for både ørret og
elvemusling. Tiltaket omfatter en kortere gjenåpning på ca. 35 meter.
Lukkingen av vassdraget har ingen praktisk funksjon i dag. I tillegg vil en
gjenåpning i dette området fjerne faren for oppstuving av vann i en
flomsituasjon siden rørene er kapasitetsbegrensende i dag.
1,5-3 millioner
Middels til høy
Tiltaket er ikke startet. Bør ses i sammenheng med en fremtidig Haukås
våtmarkspark.
Middels

Figur 18. Skråfoto ved gammel avkjørsel til Bergen fengsel fra E39. Foto: Blom.
29. Restaurere ødelagt sidebekker for å bedre gyteforholdene for ørret
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune v/Bymiljøetaten
Statsforvalteren
Privat og kommunal
Lakse- og innlandsfiskeloven
Tiltaket omfatter gjenåpning av små bekker, fjerne evt. vandringshindre og
legge ut gytegrus. Dette vil vedre gyteforholdene for ørret som vil gi flere
vertsfisker for elvemuslinglarvene.
150.000-300.000 kr
Middels
Ikke påbegynt
Middels

30. Lufting av elvegrus
Ansvarlig utførende
Myndighet

Bergen kommune v/Bymiljøetaten
Statsforvalteren
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Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Privat og kommunal
Lakse- og innlandsfiskeloven
Tiltaket utføres som følge av at elvegrusen har blitt nedslammet over lang tid.
Lufting av grusen vil gi bedre forhold for ørret og elvemusling. Tiltaket kan ikke
utføres før tilførsel av finpartikler til vassdraget er betydelig redusert. Lufting av
elvegrus vil gi bedre gyteforhold for ørret som er vertsfisk og elvemuslingen. I
tillegg vil oksygenforholdene nede i grusen bli noe bedre.
150.000-300.000 kr
Middels
Ikke påbegynt
Middels

31. Utlegging av ny elvegrus
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune v/Bymiljøetaten
Statsforvalteren
Privat og kommunal
Lakse- og innlandsfiskeloven
Tiltaket utføres som følge av at elvegrusen har blitt nedslammet over lang tid.
Dersom tiltaket som omfatter lufting av eksisterende elvegrus er tilstrekkelig vil
dette tiltaket falle bort. Tiltaket kan ikke utføres før tilførsel av finpartikler til
vassdraget er betydelig redusert. Ny elvegrus vil gi bedre gyteforhold for ørret
som er vertsfisk og elvemuslingen. I tillegg vil oksygenforholdene nede i
grusen bli noe bedre.
100.000-200.000 kr
Middels
Ikke påbegynt
Lav

32. Kultivering av elvemusling i anlegget på Austevoll
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

UiB og Bergen kommune
Statsforvalteren/Miljødirektoratet
Ikke aktuelt
Lakse- og innlandsfiskeloven?
Som følge av at det fortsatt dør elvemusling i Haukåselva har Bergen
kommune fått tillatelse fra Statsforvalteren til å ta inn 60 muslinger til
kultiveringsanlegget på Austevoll for å sikre genene til bestanden og produsere
flere unge elvemuslinger som skal tilbakeføres til vassdraget.
Flere millioner
Stor
Startet i 2011. Tiltaket gjenopptatt for Haukåselva i november 2019.
Høy
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Figur 19. Innsamling av elvemusling 19. november 2019 som ble fraktet til
kultiveringsanlegget på Austevoll. Foto: Ole R. Sandven.

33. Fisketrapp ved Hylkjestemma
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune
Statsforvalteren/Miljødirektoratet
Privat og kommunal
Lakse- og innlandsfiskeloven
En fisketrapp ved Hylkjestemma vil gi sjøørret tilgang til sine opprinnelige
gyte- og oppvekstområder i Haukåselva og vil bidra til en betydelig økning i
sjøørretbestanden i vassdraget. Dette vil være svært positivt for
elvemuslingen dersom den kan bruke sjøørretyngel som vertsfisk.
3-5 millioner
Stor (dersom elvemuslingen i Haukåselva kan bruke sjøørretyngel som
vertsfisk)
Tidlig planleggingsfase
Middels

Arealbruk
34. Oppfølging av KPA 2018
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune
Bergen kommune
Omfatter hele Bergen kommune
PBL og KPA 2018
Oppfølging av bestemmelsene i KPA 2018 vil gi gode forutsetninger for å
hindre nye skadelige inngrep i og nær Haukåsvassdraget Dette gjelder blant
annet følgende bestemmelser:
6.2 Avstandskrav til vassdrag
31 Gjenåpning av vassdrag
Forurensning
Vannforskriften
Administrative kostnader
Stor
Vedtatt og innført i 2019
Høy

33

35. Meldeplikt og krav til skogsbilveier i nedbørfeltet
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune/grunneier
Bergen kommune
Privat
Skogloven
Innføre meldeplikt for alle skogsbilveier uansett størrelse. Stille strenge krav
til hvordan nye skogsbilveier etableres slik at det ikke forekommer
partikkelavrenning til vassdraget.
Administrative kostnader
Stor
Ikke påbegynt
Middels

36. Områdeplan for Haukåsvassdraget
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Bergen kommune v/Plan og bygningsetaten
Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
PBL

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Administrative kostnader
Stor
Planoppstart meldt i september 2019. Plan forventet ferdig i innen 2022.
Høy

Områdeplanen vil omfatte Haukåsvassdraget og Haukåsmyrane inkl.
en del sideareal langs vassdraget. Planen vil sikre en bærekraftig
bruk av arealene langs Haukåsvassdraget og kunne gi rom for å
endre og utbedre tidligere feil reguleringsformål og arealbruk.

37. Statlig plan for nye E39
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Privat, kommunal og statlig
PBL og veilovgivning
Trasevalget har svært mye å si for konsekvensen av tiltaket.
Administrative kostnader
Stor
Planarbeid startet i 2019.
Høy

38. Sikre kantvegetasjon og plante ny kantvegetasjon
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune/grunneier
Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
Vannressursloven §11 og fremtidig områdeplan
Ivareta kantvegetasjonen og aktivt plante kantvegetasjon der dette mangler.
Grunneiere langs vassdraget må få informasjon om hvorfor
kantvegetasjonen må ivaretas.
Administrative kostnader og 100.000-300.000 kr
Stor
Innført i form av lovverk. Planting av kantvegetasjon er ikke startet.
Høy

39. Økt tilsyn og oppfølging av pågående tiltak
Ansvarlig utførende
Myndighet

Bergen kommune/Fylkesmann
Bergen kommune/Fylkesmann
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Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Privat, kommunal og statlig
PBL, forurensningsloven og landbrukslovverket
Sikre at tiltak blir utført etter tillatelser og regelverk.
Administrative kostnader
Stor
Er delvis utført etter 2017
Høy

Figur 20. På Haukåsmyrane er det på flere strekninger svært lite kantvegetasjon langs
Haukåselva. Dette resulterer i erosjon av elvekantene og utglidning av torv- og jordmasser.
Foto: Ole R. Sandven
Andre tiltak
40. Overvåking av vannkvalitet
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering

Bergen kommune
Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
Forurensingsloven og forurensningsforskriften
Bedre oversikt over utviklingen av vannkvaliteten i vassdraget som igjen gjør
oss i stand til å gjennomføre de rette tiltakene for å bedre vannkvaliteten.
50000 kr per år
Stor
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Status

Prioritet

I 2018 ble det installert en sensor for måling av vannkvaliteten i Haukåselva i
samarbeid med NVE. Omfatter pH, turbiditet, ledningsevne og nitrat (ustabil).
Det er også tatt vanlige vannprøver hvor det er analysert for fosfor, nitrogen,
turbiditet og E.coli.
Høy

41. Overvåking av elvemuslingbestanden
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status

Prioritet

Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
Bedre oversikt over elvemuslingbestanden.
50000 kr per år ved årlig telling
Stor
Det er utført årlig telling i perioden 2018-2020. Utviklingen er negativ og
Bergen kommune må fortsette med årlige tellinger helt til bestandsutviklingen
snur.
Høy

Figur 21. Metoden som brukes for overvåking av elvemuslingbestanden er vannkikkert og
vadebukse. Foto: Ole R. Sandven.

42. Overvåking av utvikling av sedimentasjon og vannplanter i Haukåselva
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
Bedre oversikt over tilstanden i vassdraget
50000-100000 per undersøkelse
Middels
Det foreligger et tidligere tilbud fra konsulent som har blitt satt på vent
på grunn av andre prioriterte oppgaver i Haukåselva
Middels
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43. Informasjon til grunneiere
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak

Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status

Prioritet

Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
Grunneierne får forståelse og innblikk i hvorfor det er viktig å ivareta
Haukåsvassdraget og sikre en levedyktig elvemuslingbestanden. Grunneierne
vil trolig også gjør færre «gale» valg når de kjenner til arbeidet med
elvemuslingen.
Administrative kostnader
Stor
Det ble avholdt grunneiermøte i desember 2017. Det er to representanter fra
grunneierne i fagrådet (per. November 2019 Bergen Travpark og Stracon
v/Magnar Eide.
Høy

44. Involvere Vennelaget for Haukåsvassdraget og Haukås skole
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status
Prioritet

Bergen kommune
Privat, kommunal og statlig
Utsending av informasjon, møter og involvering. Forankring i lokalmiljøet og
økt lokalt engasjement
Administrative kostnader
Stor
Vennelaget er med i fagrådet for Haukåsvassdraget og Haukås skole har
tidligere utført undersøkelser i Haukåselva.
Høy

45. Prosjektleder for oppfølging av Haukåsvassdraget og elvemuslingen
Ansvarlig utførende
Myndighet
Grunneier
Lovverk og annen forankring
Beskrivelse av tiltak
Kostnad
Kost-nyttevurdering
Status

Prioritet

Bymiljøetaten
Ingen
Ingen
Ingen
En dedikert ressurs i form av en prosjektleder eller lignende vil gi raskere
fremdrift internt hos Bymiljøetaten og eksternt hos andre aktører.
Administrative kostnader (400.000 kr per år)
Stor
Dersom Bergen kommune v/Bymiljøetaten skal ta en pådriverrolle for
oppfølging av tiltakene i denne planen må kapasiteten på etaten økes. For å få
en god oppfølging kreves det tid i form av en prosjektleder eller lignende.
Høy
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7 Konsekvenser
7.1 Administrative konsekvenser
Haukåsvassdraget og elvemuslingen medfører allerede i dag mye oppfølging fra kommunale
etater og på fylkesnivå. Den negative bestandsutviklingen for elvemuslingen har medført en
ytterligere oppfølging. For å snu den negative trenden er det behov for innsats fra alle ledd.
Dette setter blant annet strengere krav til å hindre forurensning og unngå skade på miljøet
for nye og eksisterende virksomheter i nedbørfeltet til Haukåsvassdraget. Økt fokus på
elvemuslingen og vassdraget vil gi administrasjonen flere oppgaver. Dette vil enten gå ut
over andre oppgaver eller kreve flere ressurser for de mest belastede enhetene. Økte
ressurser vil igjen medføre økte lønnskostnader/driftsmidler.

7.2 Økonomiske og gjennomføringsmessige konsekvenser
De fysiske tiltakene varierer i kompleksitet og kostnadsstørrelse. Mindre tiltak som omfatter
justeringer av driftsmetoder, supersandfang, enkle habitattiltak osv. vil ha relativt små
økonomiske konsekvenser. Større grep som etablering av våtmarkspark, gjenåpning av
vassdraget, større renseløsninger osv. har langt større kostnader. Dette er tiltak som trolig vil
ta lengre tid å få etablert. Dersom kommunen eller andre offentlige instanser ikke eier arealet
vil avtaler og grunnerverv også bli en del av tiltaket. Det er derfor viktig at prosessene
kommer i gang så fort det lar seg gjøre.
Det er ikke bare det offentlige som må sette i verk tiltak. En del av de private tiltakene
omfatter mindre endringer i driftsrutiner, men for virksomheter som i dag forurenser
vassdraget i betydelig grad er det behov for større tiltak som har en høyere kostnadsramme.
For denne typen tiltak hvor private aktører er ansvarlige for gjennomføring må det trolig
gjøres en vurdering om det offentlige må bidra økonomisk til selve gjennomføringen for de
tiltakene som er av svært viktig karakter.
For fremtidige utbygger vil det komme strengere krav til utførelse i anleggs- og driftsfase for
å sikre at ny virksomhet ikke forurenser og skader elvemuslingen i Haukåselva. Dette vil
trolig medføre at fremtidige utbyggingsprosjekter i nedbørfeltet blir noe dyrere. Fordelen når
det gjelder nye utbygginger er at det med mindre justeringer er mulig å gjennomføre tiltakene
uten å skade vassdraget, men det er da viktig å ta vassdraget og elvemuslingen inn tidlig i
planleggingsfasen.
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8 Oppsummering og veien videre
Det er mange tiltak og mye som skal følges opp for å kunne sikre elvemuslingen i
Haukåsvassdraget på kort og lang sikt. Under er alle tiltakene som ligger i denne planen
listet opp med ansvarlig utførende, prioritet og geografisk lokalisering:

Nr Navn påtiltak
1 Omlegging av bekken gjennom
travparken
2 Utbedre sedimentasjonsbassenger
ved Travparken
3 Endrede driftsrutiner for Travparken
4 Drift av sandfang og andre
overvannsanlegg i Haukås
næringspark og andre private
næringsareal
5 Anleggelse av blågrønne
overvannsanlegg bedre rensing og
fordrøyning av overflatevann fra
Haukås næringspark og andre private
næringsareal
6 Drift av oljeutskillere hele nedbørfeltet

Ansvarlig
utførende
Travparken

Regional
plan for
vassregion
Prioriter- Vestland
Geografisk
ing
2022-2027 plassering
Høy
X
Vist i kart

Travparken

Høy

X

Travparken
Høy
Middels
Private
næringslivsaktører
Middels
Private
næringslivsaktører

Vist i kart
Vist i kart
Vist i kart, men
gjelder for hele
nedbørfeltet

X

7 Prøvetaking av sidebekk ved Haukås
jordsortering
8 Bufferareal mellom Haukås
jordsortering og sidebekk
9 Haukås jordsortering,
sedimentasjonsbassenger
10 Kartlegging av aktive gårdsbruk

Haukås
jordsortering
Haukås
jordsortering
Haukås
jordsortering
Etat for landbruk

Middels

X

Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Vist i kart

Middels

X

Vist i kart

Middels

X

Vist i kart

Middels

X

11 Tiltak for å redusere avrenning av
næringsstoffer fra gjødsel

Gårdbrukere

Middels

12 Fjerning av forurensede masser ved
Ovnen
13 Hindre avrenning fra Åsane sand og
singel sitt masseuttak ved Ovnen
14 Bedre driftsrutiner for veiarealer

Privat

Lav

Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Vist i kart

Åsane sand og
singel
Kommune,
fylkeskommunen
og Statens
vegvesen
Kommune,
fylkeskommunen
og Statens
vegvesen

Middels

Vist i kart

15 Bedre rensing av overvann fra vei
f.eks. «supersandfang»

Private
Middels
næringslivsaktører

Vist i kart, men
gjelder for hele
nedbørfeltet

39

Middels

X

Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart

Lav

X

Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart

16 Kartlegging av antall hus med spredt
avløp i nedbørfeltet til
Haukåsvassdraget
17 Vurdere tvungen påkobling til offentlig
nett

VA-etaten

Middels

X

VA-etaten

Lav

X

18 Pålegg om oppgradering til
minirenseanlegg

VA-etaten

Middels

X

19 Kartlegging av overløp og lekkasje fra
kommunalt avløpsnett

VA-etaten

Høy

X

20 Tiltak mot overløp og lekkasje fra
kommunalt avløpsnett

VA-etaten

Middels

X

21 Haukås gård – oppdaterte driftsrutiner Bergen og omland Høy
travselskap/Etat
for bygg og
eiendom
22 Haukås gård – stoppe avrenning fra
rettbanen direkte til Haukåselva
23 Hindre avrenning av næringsstoffer fra
hestemøkk
24 Undersøke luftegårder for hest for
forurensede masser
25 Hindre etablering av ny, forurensende
virksomhet på Haukås gård
26 Haukås våtmarkspark
27 Gjenåpne Haukåselva ved Haukås
camping

Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Vist i kart

Høy

X

Vist i kart

Høy

X

Vist i kart

28 Gjenåpne Haukåselva langs E39 ved
Bergen fengsel
29 Restaurere ødelagte sidebekker for å
bedre gyteforholdene for ørret
30 Lufting av elvegrus

Bergen og omland
travselskap
Bergen og omland
travselskap
Bergen og omland
travselskap
Etat for bygg og
eiendom
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten
eller privat
grunneier
Statens vegvesen
og Statsbygg
Bymiljøetaten
Bymiljøetaten

Middels

31 Utlegging av ny elvegrus

Bymiljøetaten

Lav

32 Kultivering av elvemusling i anlegget
på Austevoll

Universitetet i
Høy
Bergen og Bergen
kommune
Bymiljøetaten
Middels
Plan og
Høy
bygningsetaten

33 Fisketrapp ved Hylkjestemma
34 Oppfølging av KPA 2018

Middels

Vist i kart

Høy

Vist i kart

Middels
Høy

X
X

Vist i kart
Vist i kart

Middels

X

Vist i kart

Middels

35 Meldeplikt og krav til skogsbilveier i
nedbørfeltet

Etat for landbruk

Middels

36 Områdeplan for Haukåsvassdraget

Plan og
bygningsetaten

Høy

37 Statlig plan for nye E39

Statens vegvesen Høy
og Plan og
bygningsetaten

40

X

X

Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart
Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart
Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart
Vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart
Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart

38 Sikre kantvegetasjon og plante ny
kantvegetasjon

Grunneier,
Høy
Bergen kommune,
Statsforvalteren
og Norges
vassdrags og
energidirektorat

39 Økt tilsyn og oppfølging av pågående
tiltak

Bergen kommune
og
Statsforvalteren
Bymiljøetaten
Bergen kommune

Høy

Bymiljøetaten

Middels

Bymiljøetaten
Bymiljøetaten

Høy
Høy

Ikke relevant
Ikke relevant

Bymiljøetaten

Høy

Ikke relevant

40 Overvåking av vannkvalitet
41 Overvåking av elvemuslingbestanden
42 Overvåking av utvikling av
sedimentasjon og vannplanter i
Haukåselva
43 Informasjon til grunneiere
44 Involvere Vennelaget for
Haukåsvassdraget og Haukås skole
45 Prosjektstilling for oppfølging av
Haukåsvassdraget og elvemuslingen

Høy
Høy

X

X
X

Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart

Gjelder for hele
nedbørfeltet. Ikke
vist i kart
Vist i kart
Gjelder større deler
av vassdraget. Ikke
vist i kart

Fagrådet vil kunne få en sentral rolle i å påse at denne planen og tiltakene ikke blir glemt og
at trykket for å gjennomføre tiltak blir opprettholdt. Selv om noen av tiltakene skal innlemmes
i arbeidet med vannforskriften er det ikke grunn til å vente med å sette i verk tiltak som er
klare for gjennomføring. Vannforskriften er bare med på å sikre at ingen tiltak blir glemt, men
at de blir fulgt opp gjennom de framtidige rulleringene av «Forvaltningsplan for vassregion
Vestland». Det er når planen er ferdig at det virkelige arbeidet starter. Målsettingen til planen
vil ikke være oppnådd før elvemuslingbestanden i Haukåselva er sikret for fremtiden.
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Figur 20. Kartet viser tiltakene som gjelder for bestemte geografiske områder.
Generelle tiltak som gjelder for hele eller deler av vassdraget er ikke vist i kartet.
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