Klausuleringsbestemmelser for Gullfjellet
Kilder og nedbørfelt pålegges beskyttelsestiltak/klausuleringer der det som er nevnt
nedenfor ikke er tillatt :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Oppføring av byggverk av enhver art. Toalettet ved Redningshytten er
ordnet og det ferdig utråtnede slammet skal bringes ut av nedbørfeltet og
graves ned.
Nydyrking
Gjødsling av beite, skog og vann.
Nyplantet skog tillates imidlertid tilført inntil 30g råfosfat og 30g fullgjødsel pr.
plante. Det tillates ikke benyttet totalt over 200 kg fosfor pr. år innenfor
nedbørfeltet.
Lagring og bruk av kjemiske stoffer, herunder olje og
oljeproduktet.
Beiting av storfe og hest.
Småfebeiting. Det kan likevel tillates beiting med inntil
90 sau/km2.
Merknad til punkt 5 og 6 :
Det er ingen restriksjoner på beitet utenfor nedbørfeltet. Grunneierne kan
slippe de dyr de måtte ønske utenfor feltet. Dersom dette fører til fare for
forurensing er det kommunens ansvar å hindre at dyrene går inn i feltet , for
eksempel ved å sette opp gjerder eller ansette gjeter. Dette er lagt til grunn
ved fastsetting av erstatningene.

7.
8.
9.

Leirslagning og stevner av enhver art.
Bading og fiske i vann, bekker og elver.
Anlegg av vei. Dersom vei anlegges i forbindelse med bygging av vannverket
må veien stenges med bom utenfor nedbørfeltet.
Merknad :
Veien fra bommen ved Osavatn og opp til Svartavatnet er kommunens.
Grunneierne har anledning til å nytte veien i sin drift og de har nøkkel til
bommen ovenfor Osavatnet.

1.

Båttrafikk på vannet og motordrevet trafikk i terrenget, på vei eller på isen
utover det som er nødvendig for vannverkets drift. Helseseksjonen, Bergen
kommune, kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til bruk av traktor i
forbindelse med hogst og skogskjøtsel. Traseen for traktorvei må være min.
25 m fra HRV i Svartavatnet og for øvrig være anvist av helseseksjonen.
Lagring av drivstoff og parkering av traktor må skje utenfor nedbørfeltet
Beiteaktivitet innenfor nedbørfeltet er generelt uheldig og bør begrenses.
Gjerder bør derfor settes opp der beitende dyr kan teknes å komme inn i
nedbørfeltet. Dette gjelder særlig nord og nedenfor Svartavatn.
Oppsetting av gjerde er kun en anbefaling og ingen forutsetning for
prinsippgodkjenningen. Imidlertid vil det sannsynligvis av praktiske årsaker

være nødvendig å sette opp gjerder i deler av nedbørfeltet for å kunne oppfylle
punkt 5 " Forbud mot beite av storfe og hest ".

