
 NOTAT 

 

Oppdragsgiver:  Ryfylke IKS 

Oppdrag:   607230-01 – Strekningsanalysen Rv 13 Brattlandsdalen rapport 
Dato:  15.06.2016 

Skrevet av:  Per Gerhard Ihlen & Rune Lunde 

Kvalitetskontroll:    
 

NATURMANGFOLD PÅ RV. 13 UFØREBERGET - HÅRA 

INNHOLD 

1 Bakgrunn ........................................................................................................................ 1 

2 Metode ........................................................................................................................... 2 

3 Verdivurderinger ............................................................................................................. 5 

3.1 Landskapsøkologiske vurderinger ........................................................................... 5 

3.2 Vannmiljø/Miljøtilstand ............................................................................................ 6 

3.3 Verneområder ......................................................................................................... 6 

3.4 Naturtyper på land og i ferskvann ............................................................................ 6 

3.5 Viltområder .............................................................................................................. 9 

3.6 Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter ................................................ 9 

3.7 Geologiske forekomster .........................................................................................11 

3.8 Artsforekomster ......................................................................................................12 

4 Kilder .............................................................................................................................13 

4.1 Skriftlige kilder ........................................................................................................13 

4.2 Nettkilder ................................................................................................................13 

5 Vedlegg .........................................................................................................................14 

 

1 BAKGRUNN 

Asplan Viak skal gjennom en strekningsanalyse gi grunnlag for å oppdatere planarbeidet og 

konkretisere tiltak for sikker veg med gul stripe på av riksveg 13 mellom Uføreberget og Håra 

i Odda kommune, Dette notatet omhandler verdivurdering av tema naturmangfold, og 

vurderinger av tiltakets virkning på kartlagte naturmiljøer. Dette er altså ikke en 

konsekvensutredning for temaet naturmangfold, men et planleggingsdokument som 

synliggjør naturverdier, og eventuelle hensyn det bør tas til disse i gjennomføringen av 

tiltaket.  Ulike deltemaer er kartlagt og beskrevet innenfor undersøkelsesområdet. Viktige 

naturtypelokaliteter, viltområder, vannmiljøer og ferskvannslokaliteter i influensområdet er 

beskrevet der det er ansett som relevant for det framtidige tiltaket. For vannmiljø og 

ferskvannslokaliteter er lokaliteter nedstrøms tiltaket tatt med der de kan tenkes å bli 

påvirket. 
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2 METODE 

Tema naturmangfold har hatt særlig fokus på kartlegging av prioriterte naturtyper, dvs. 

spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Dette er basert på DN-håndbok 13 (med 

Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for 2014) og kartlegging av viltområder etter DN-

håndbok 11 (med oppdaterte vekttabeller fra 2000). Kartlegging av viktige ferskvannsmiljøer 

er også gjennomført med støtte i DN-håndbok 15. De reviderte fakta-arkene fra 2014 bygger 

delvis på NiN-metodikken (Natur i Norge) og har med forslag til verdisetting av naturtyper, 

noe NiN-systemet foreløpig ikke har. Miljødirektoratet har derfor presisert at det er de 

reviderte fakta-arkene som skal benyttes. Lokaliteter som oppfyller kravene til 

naturtypelokalitet ble verdivurdert, ut fra bestemte kriterier, til A, B og C-verdi og Statens 

Vegvesen håndbok V712 er lagt til grunn for videre verdisetting og utarbeidelse av verdikart 

(tabell 2). For deltema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter er 

verdivurderingene noe justert (tabell 3). For verdivurderingene av temaene viktige 

viltområder, viktige ferskvannslokaliteter, vannmiljø og geologisk naturarv, er de anvendte 

metodene beskrevet innledningsvis for hvert kapittel. I tabell 1 er det gitt en oversikt over 

hvordan de ulike verdiskalaene er i forhold til hverandre. For informasjon om kategoriene for 

rødlistede arter henvises det til Henriksen & Hilmo (2015). Forekomster av fremmede arter 

(Gederaas mfl. 2012) er notert, og benyttet i verdivurderingen av naturtypene.  

 

Tabell 1. Verdisetting av natur etter ulike kilder. 

Verdi DN-

håndbok 11 og 13 

Verdi etter SVV 

håndbok V712 

Nasjonal-lokal 

verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting  Liten verdi  Ordinær øvrig natur 

 Ingen relevans for 

fagtemaet 

 Bebygde areal 

 

Verdien etter SVV V712 blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi 
(eksempel nedenfor).  
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Tabell 2. Verdisetting av de ulike kategoriene for tema naturmangfold jf. V712. 
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Tidlig i prosjektet ble det utført databasesøk og litteraturstudier for å finne relevant 

bakgrunnsinformasjon fra tiltaksområdet. Informasjon om fugl og pattedyr unntatt offentlighet 

(rovfugl, spillplasser etc.) og trekkveger for hjortevilt er hentet fra Fylkesmannen i Hordaland.  

Feltarbeidet tema naturmangfold, med spesiell vekt på naturtypelokaliteter, ble utført av Per 

Gerhard Ihlen 14. juni 2016. Bakgrunnen for dette var at det tidligere ikke var registrert 

naturtyper herfra, bare noen få artsfunn var kjent her. Rune Lunde har vurdert kategoriene 

ferskvannslokaliteter og vannmiljø. Alle registrerte naturtypelokaliteter er digitalisert og vil bli 

sendt til Fylkesmannen i Hordaland for utleggelse i Naturbasen. Alle funn av rødlistearter og 

svartelistearter, samt øvrige funn av forvaltningsmessige interessante arter, er sendt til 

Artskart, via GBIF. 

 

Tabell 3. Verdisetting av deltema funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter. 
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3 VERDIVURDERINGER 

For tema naturmangfold er det i håndbok V712 listet opp flere registreringskategorier, og i 

det følgende gis en oversikt over disse. Kategorien om naturtyper i saltvann er ikke aktuell 

her. 

3.1 Landskapsøkologiske vurderinger 

Her er det utført en enkel vurdering av landskapsøkologisk funksjon, 

sammenbindingsfunksjon. Grøntstrukturer er ikke relevant i dette tilfellet.  

 

3.1.1. Miljøtilpassing og avbøtende tiltak 

Som avbøtende tiltak kan det være aktuelt å plante til med stedegen vegetasjon etter 

anleggsfasen dersom det er gjort tydelige inngrep. I anleggsfasen er det for øvrig viktig å 

plassere anlegg- og riggområder der det allerede er arealinngrep, eventuelt der det senere er 

permanent.   

 

Tabell 4. Landskapsøkologiske delområder.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 Håra-Botnen 

Dette landskapet er lokalisert til vestsiden av 

Røldalsvatnet. Felles for området er at det utgjør 

et bratt terreng ned mot Røldalsvatnet som består 

av boreale lauvskoger i liene, bare avbrutt av elver 

og enkelte innmarksområder. Det er ingen 

trekkveger for hjortevilt her og det er bare spredte 

registreringer av fugl, med unntak av Håra og 

Botnene som trolig er noe viktigere for fugl. 

Skogene er noe påvirket av hogst, beite og 

granplantefelt, men de er hovedsakelig sammen-

hengende. Delområdet har derfor noe 

sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte 

delområder og har landskapsøkologisk betydning.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

2 
Botnen-

Uføreberget 

Området har mye bratt terreng som består av 

boreale lauvskoger i liene. Dette landskapet er 

mer oppstykket av påvirkninger som bebyggelse, 

innmarksområder, kraftlinjer og elveløp med 

redusert vannføring.  Det er ingen trekkveger for 

hjortevilt her og det er bare spredte registreringer 

av fugl. Fragmenteringen og at skogene er noe 

påvirket av hogst, beite og granplantefelt, gjør at 

området har liten sammenbindingsfunksjon 

mellom verdisatte delområder. Det er derfor av 

mindre landskapsøkologisk betydning. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

 



  NOTAT 
Side 6 av 19 

Ryfylke IKS  Asplan Viak AS 
 

3.2 Vannmiljø/Miljøtilstand  

Her er kunnskapen hentet fra databasen Vann-nett. Planområdet går langs Røldalsvannet og 

videre forbi utløpet av vannet og ned langs Øvra og Nedra Lonavatna og Brattlandsdalåa. 

Røldalsvannet er klassifisert som sterkt modifiserte vannforekomster i vann-nett og har godt 

økologisk potensial, men dårlig økologisk tilstand. Altså en tilstandsklasse som utløser at 

tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i vannet må iverksettes etter forskriftene i 

Vanndirektivet. Øvra og Nedra Lonavatna har ifølge vann-nett god økologisk tilstand. Tiltaket 

kan gi negative effekter på vannmiljø og forurensing til vann som følge av partikkelavrenning 

under anleggsaktivitet. Det forventes noe negativ virkning på vannkvalitet under 

anleggsaktiviteten, men dette vil trolig ikke ha varige virkninger, etter at anleggsaktiviteten er 

avsluttet.   

3.3 Verneområder  

Ingen verneområder jf. Naturmangfoldloven kapittel V finnes innenfor planområdet.  

3.4 Naturtyper på land og i ferskvann 

Fra tidligere var det ikke registrert naturtypelokaliteter i planområdet. Basert på befaringen 

utført av Per Gerhard Ihlen 14. juni 2016, ble totalt syv lokaliteter registrert og kartlagt. 

Geografisk avgrensning av disse er vist i vedleggene og en oppsummering av 

verdibegrunnelsen for disse er gitt i tabell 5. Full beskrivelse jf. malen fra Miljødirektoratet, og 

fotodokumentasjon, er vist i eget vedlegg. Det kan nevnes at det langs vegstrekningen er 

flere rasmarker. Disse er ikke kartlagt som egne naturtyper fordi det bare er de intermediære 

og kalkrike rasmarkene som er inkludert i de reviderte fakta-arkene.  
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Tabell 5. Verdisetting og verdibegrunnelse for registrerte naturtypelokaliteter.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 Sellandsvik 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-

verdi). Naturtypelokaliteten er svakt gjengrodd, 

men inneholder flere beitearter. Små knauser og 

skogholt med bjørk er viktige elementer. Bare 

vanlige karplanter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

2 Sellandsvik sør 

Store, gamle trær, utforming bjørk (B-verdi). Treet 

er styvet, intakt og har en del sprekkebark, men 

ingen hulrom, dødvedpartier eller rødlistearter ble 

registrert. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

3 Sellandsråsa 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i lisider 

(C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av 

gråor, den er liten (3,2 daa), vokser på 

intermediær mark, og er for det meste intakt (få 

hogstspor). Artsmangfoldet er middels rikt, og 

vanlige karplanter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

4 Indregrav 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-

verdi). Naturtypelokaliteten er svakt gjengrodd, 

bl.a. med flere busker, men inneholder flere 

beitearter. Små knauser og steiner er viktige 

elementer. Bare vanlige karplanter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

5 Stegane vest 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-

verdi). Naturtypelokaliteten er liten (0,7 daa) og 

viser få tegn til gjengroing, men hevden har trolig 

opphørt og den er derfor i en tidlig 

brakkleggingsfase. Den inneholder flere vanlige 

beitearter. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

6 Eidet 

Artsrik vegkant, frisk-fuktig utforming (C-verdi). 

Naturtypelokaliteten er liten (0,8 daa) og har 

tydelige vegetasjonstyper. Ingen rødlistearter eller 

regionalt sjeldne arter ble registrert.  grenser til et 

innmarksområde. Det er også få artsrike 

vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i 

nærheten. Den grenser til et område med intensivt 

drevet mark. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

7 Ørenes nord 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i lisider 

(C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av 

gråor, den er liten (1,9 daa), vokser på 

intermediær mark, og er for det meste intakt (få 

hogstspor), men noe av skogen er ung. 

Artsmangfoldet er middels rikt, og vanlige 

karplanter ble registrert. Det er innslag av en del 

storbregner i lokaliteten. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

8 Rolvsnes nord 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i lisider 

(B-verdi). Naturtypelokaliteten dominert av gråor 

og bjørk, den er middels stor (3,2 daa) og vokser 

på svak lågurtmark der det også innslag av 

storbregner og enkelte høgstaudearter. Skogen er 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 
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for det meste intakt (få hogstspor). Artsmangfoldet 

er middels rikt, og vanlige karplanter ble registrert.  

9 Gurines 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i lisider 

(C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av 

gråor og bjørk, den er liten (0,9 daa) og vokser på 

storbregne- og svak lågurtmark.  Skogen er for det 

meste intakt, men er relativ ung. Artsmangfoldet er 

middels rikt, og vanlige karplanter ble registrert.  

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

10 Holmane sør 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i lisider 

(B-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av 

gråor og bjørk, den er stor (6,4 daa) og vokser på 

storbregne- og svak lågurtmark, og med innslag 

av høgstaudearter. Skogen er for det meste intakt, 

men relativ ung flere steder. I tillegg har den vært 

utsatt for ras. Artsmangfoldet er middels rikt, og 

vanlige karplanter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

11 Ekkjestølen 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-

verdi). Naturtypelokaliteten er stor (3,9 daa) og 

viser få tegn til gjengroing og er trolig i hevd, men 

har nok tidligere blitt svakt gjødslet. Den er 

allikevel dominert av vanlige beitearter. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

12 Ekkjevika nord 

Store, gamle trær, utforming osp (B-verdi). 

Samling av 5 store og intakte osper med  

sprekkebark, men ingen hulrom, dødvedpartier 

eller rødlistearter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

13 Håra 

Skogsbekkekløft, utforming fjellskogsbekkekløft 

med lauvskog (B-verdi). Elveløpet er langt (ca. 

400 m) og med et stort høydespenn. Lokaliteten er 

påvirket av veger og broer. Noe av skogen er 

eldre, mens noe i øvre del tatt ut.  Rike 

vegetasjonstyper dekker lite av arealet og 

artsmangfoldet gis lav vekt. Størrelsen på ca. 50 

daa trekker opp verdien noe.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

 

3.4.1 Miljøtilpassing og avbøtende tiltak 

Generelt gjelder det å være så arealminimerende som mulig når tiltakene gjennomføres. 

Spesielt gjelder dette for de registrerte naturtypelokalitetene. I skogene må man ta ut så lite 

skog som mulig. Når trær felles er det viktig å flytte de til egna steder i området slik at 

naturlig nedbryting kan foregå, noe som igjen gir gode livsmiljøer for sopp og insekter.  

 

 



  NOTAT 
Side 9 av 19 

Ryfylke IKS  Asplan Viak AS 
 

3.5 Viltområder 

Odda kommune har foretatt kartlegging av viktige viltområder, med status for viltartene (Voie 

& Overvoll 2011). Fra tiltaksområdet er det ikke registrert viktige viltområder og 

tiltaksområdet ligger også med god avstand øst for Skaulen/Etnefjella villreinområde (Voie & 

Overvoll 2011). Fylkesmannen i Hordaland, ved Olav Overvoll, kunne i telefonsamtale 7. 

september 2016, bekrefte at det ikke var kommet til ytterligere informasjon om viltet i Odda, 

og at tiltaksområdet heller ikke berører viltforekomster unntatt offentlighet (rovfuglreir, 

spillplasser for storfugl etc. Rolf Bøen i Odda kommune hadde ikke ytterligere informasjon 

om viltet i Voss (telefonsamtale 7. september 2016). I Artsdatabankens Artskart er hjort 

registrert ved Hegerland, og arten er ifølge Voie & Overvoll (2011) spredt i indre strøk av 

Odda kommune, der den sammen med elg og rådyr, er en relativ ny art (siste 50 til 60 år). 

Det er ikke registrert trekkveger for hjort i området.  

I Artsdatabankens Artskart er det flere fugleregistreringer fra tiltaksområdet. Dette gjelder 

først og fremst området nær bekkekløftmiljøet ved Håradalen, der bl.a. snøugle (EN), 

blåstrupe, fjellrype, sivspurv og taksvale (alle NT) registrert. Ellers i området er det registrert 

flere vanlige sangere, troster og meisearter, samt enkelte biller, sommerfugler, tovinger og 

veps. Det andre området med en del fugleregistreringer er Botnen, men dette er, med unntak 

av fiskemåke (NT) og fiskeørn (NT), vanlige arter. Ellers er det spredte observasjoner av 

tårnfalk fra Vikanes, kongeørn og munk fra Ekkje, fiskemåke (NT) fra Røldalsvatnet, gjøk 

(NT), taksvale (NT) og fiskemåke (NT) fra Lono og hubro (EN) fra Svartdal.  

 

3.5.1 Miljøtilpassing og avbøtende tiltak 

Før oppstart kan det gjennomføres kartlegging av reirområder for å fastslå om det er visse 

områder som bør tas ekstra hensyn til. Generelt er det er også viktig at anleggsfasen ikke 

legges til hekketiden av året, men i dette tilfellet gjelder dette bare i området ved 

bekkekløften ved Håra. 

3.6 Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter 

For denne kategorien finnes det noe eksisterende kunnskap fra ulike rapporter om fisk. 

Basert på dette, og befaring i felt er det utarbeidet en verdivurdering av temaet.  

 

Røldalsvatnet 

Planområdet går langs Røldalsvannet og videre forbi utløpet av vannet og ned langs Øvra og 

Nedra Lonavatna og Brattlandsdalåa som alle er fiskeførende. Røldalsvannet har en lokal 

bestand av ørret er negativt påvirket av reguleringen. Regulerte vassdrag gir generelt 

dårligere livsvilkår for fisk og reduserte vandringsmuligheter mellom deler av vassdragene. 

Det er flere grunner til dette, og antakelig har tørrlegging og erosjon av kantsoner i 

Røldalsvannet, som har stor reguleringshøyde, størst effekt. Tørrlegging og erosjon av 

kantsoner bidrar negativt til primærproduksjonen i vannet og dermed også insekts- og 

fiskeproduksjonen. Røldalsvannet har mye småvokst ørret som vokser sent, og stagnerer 

ved 25-35 cm lengde (Lehmann 2004). Tette bestander av småvokst fisk, tyder på at vannet 
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ikke er rekruteringsbegrenset, til tross for at mange gyteområder er tørrlagt som følge av 

reguleringen. Fiskebestanden har liten verdi (lokal verdi), som først og fremst knyttet til 

nærmiljø og friluftsliv, og i mindre grad knyttet til naturmangfold og naturverdier.  

Det er en rekke slike sidevassdrag som krysser planområdet som kan være gyte og 

oppvekstområder for fisk. Uregulerte sidevassdrag i regulerte vassdrag får en noe høyere 

relativ verdi, som yngel og oppvekstområder, som følge av regulering. Disse bør tas hensyn 

til under planleggingen av sikringstiltak langs Røldalsvannet.  

Brattlandsdalen  

Det er ikke foretatt noen undersøkelser av fiskebestanden i Øvra og Nedra Lonavatna, men 

før Røldalvannet ble demmet opp og regulert til kraftproduksjon var det trolig fiskevandring 

mellom Brattlandsdalen og Røldalsvatnet. Dette ga grunnlag for vandrende populasjoner av 

ørret som ofte gir mer storvokste individer enn i stedegne bestander. Dette er ikke lenger 

mulig mellom Røldalsvannet og Brattlandsdalen, men det kan forventes en viss fiskevandring 

mellom de ulike småvatna i Brattlandsdalen. Vassdraget i Brattlandsdalen har til tross for 

redusert vannføring, som følge av reguleringen, mer variasjon i habitat, og har grunnlag for 

en mer variert fiskebestand, enn det som er tilfelle i Røldalsvatnet. Det er derfor viktig at nye 

tiltak ikke ytterligere reduserer mulighet til fiskevandring i vassdraget.  

 

3.6.1 Miljøtilpassing og avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak må ses i sammenheng med tiltakets størrelse og antatte negative virkninger 

det kan gi. Det er ikke fortatt en kartlegging av alle fiskeførende bekker i planområdet, med 

kartlegging av vandringshinder for sidebekker til Røldalsvatnet. For å ikke gi unødvendig 

kostnader knyttet til miljøtilpassing av sidebekker bør disse kartlegges grundigere. En vil da 

kunne fastslå om disse er funksjonelle fiskehabitat eller ikke per i dag, og om det er behov 

for miljøtilpasninger for hver lokalitet. 

Tiltaket kan miljøtilpasses ved å utforme krysningspunktene mellom bekker og veg som 

tillater fiskevandring. Dette kan gjøres med støtte i de generelle retningslinjene i Statens 

Vegvesens håndbok V134- Veger og Dyreliv, kapittel 5.3.4, for å sikre vandring og 

konnektivitet under kulverter og bruer.  

Bekker og elveløp bør flomsikres på en måte som tillater at det kan leve fisk der. Elver og 

bekker er dynamiske økosystem i konstant endring og organismene som lever der er 

tilpasset slike endringer. Plastring av elveløp låser bekkene i sitt løp og gir lite variasjon i 

habitat og dårlige levevilkår for fisk og andre ferskvannsarter. Dette oppnår en best med å 

anlegge flomvoller i god avstand fra selve bekkeløpet, slik at bekken får renne naturlig i sitt 

løp, og har mulighet til å erodere og endre seg naturlig over tid. Kantsonene mot bekkene 

bør også avsluttes med stedegne jordmasser slik at naturlig kantvegetasjon raskt får etablert 

seg etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 
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Det er utviklet en egen 

veileder for klassifisering av 

fiskehabitat i henhold til 

Vannforskriften som 

synliggjør hva som skal til for 

å skape gode yngel og 

oppveksthabitat for fisk. 

Dette klassifiseringssystemet 

er utviklet for små 

sjøørretvassdrag, men 

gjelder også for 

innlandsørret, og er en 

oversiktlig fremstilling hva 

som gir gode og dårlige 

fiskehabitat (Figur 1).  

 

Figur 1 Fysiske habitatforhold som 
påvirker yngeltetthet av ørret i små 
vassdrag. (Gjengitt fra Pulg mfl. 
2011) 

  

For å unngå direkte tap av fisk bør de tyngste inngrepene i bekker gjennomføres utenom 

gyteperioden fra september november. Ved tyngre anleggsarbeid i slike perioder kan det 

eventuelt etableres kunstige vandringshinder i nedre deler av vassdraget for å hindre at fisk 

svømmer opp i bekkene. 

Andre tiltak som kan gi negative effekter på fiskebestandene er knyttet til forurensing til vann 

som følge av partikkelavrenning under anleggsaktivitet. Dette vil trolig ikke gi varige 

virkninger, etter anleggsaktiviteten er avsluttet, men det bør likevel tas hensyn til under 

direkte inngrep i vann og vassdrag, for å begrense negative virkninger av tiltaket. Aktuelle 

avbøtende tiltak kan være, siltgardin i innsjøer og sakteflytende vann, og 

sedimentasjonsbasseng tilknyttet anleggsområdet.  

En miljøtilpassing av tiltaket langs Røldalsvatnet vil gjøre det enklere å gjennomføre 

fremtidige tiltak som kan bedre den økologiske tilstanden til fiskebestanden i Røldalsvannet, 

for å tilfredsstille kravene knyttet til Vanndirektivet.  

3.7 Geologiske forekomster 

Et søk i kartinnsynet Geologisk arv i Norges geologiske undersøkelse 

(https://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn) viste at det ikke er noen slike forekomster i 

planområdet. Kategorien får derfor ingen verdi.  

https://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn


  NOTAT 
Side 12 av 19 

Ryfylke IKS  Asplan Viak AS 
 

3.8 Artsforekomster 

Ingen interessante artsforekomster som ikke er innenfor en avgrenset naturtype eller 

viltområde ble registrert. Fra Ekkjestølen er det en eldre registrering (1907) av solblom (VU) 

og fra Botnen er det kjent en forekomst av kort trollskjegg (NT). Ingen av disse påvirkes at 

tiltaket.  



  NOTAT 
Side 13 av 19 

Ryfylke IKS  Asplan Viak AS 
 

4 KILDER 

4.1 Skriftlige kilder 

Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. (2013). Veileder 02:2013. 

Klassifisering av miljøtilstand i vann. 

Direktoratet for naturforvaltning (1996). Viltkartlegging DN-Håndbok 11, 112 s. 

Direktoratet for naturforvaltning (2003). Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN håndbok 15-

2000 (revidert i 2003). 

Direktoratet for naturforvaltning (2013). Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2007. 

Lehmann G. B. og Wiers, T., 2011, Fiskeundersøkelser i reguleringsmagasin i Røldal og 

Suldal, august ISSN NR: ISSN-1892-889 LFI-RAPPORT NR: 204  

Lehmann G. B. og Wiers, T., 2004, Fiskeundersøkelser i regulerte innsjøer og vassdrag i 

Hordaland, 2003 MVA-rapport 12/2004 

Statens Vegvesens håndbok V134- Veger og Dyreliv. 

http://www.vegvesen.no/_attachment/69913 

Statens vegvesen. (2014). Veiledning konsekvensanalyser. Statens Vegvesen, Håndbok 

V712. 267 s. 

Voie, R. & Overvoll, O. 2011. Viltet i Odda. Kartlegging av viktige viltområder og status for 

viltartene. Odda kommune og Fylkesmannen i Hordaland, MVA-rapport 1/2011, 67 sider. 

Pulg, U., Barlaup, B., Gabrielsen S.-E. & Skoglund, H. 2011.Sjøaurebekker i Bergen og 

omegn. LFI-rapport nr. 181, 295 s. Uni Research, Uni Miljø LFI, Bergen. 

www.miljo.uni.no/?page_id=1063 

Nettkilder: 

Artskart, Artsobservasjoner, NiN, fremmede arter: www.artsdatabanken.no 

Naturbase: www.miljodirektoratet.no 

NVE: http://atlas.nve.no 

Vann-nett: www.vann-nett.no  

Vannportalen: www.vannportalen.no 

Vann-nett: www.vann-nett.no 

Verneplan for vassdrag: www.nve.no  

 

http://www.vegvesen.no/_attachment/69913
http://www.miljo.uni.no/?page_id=1063
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
http://atlas.nve.no/
http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.nve.no/


  NOTAT 
Side 14 av 19 

Ryfylke IKS  Asplan Viak AS 
 

5 VEDLEGG 

 

Figur 2 Registrerte naturtypelokaliteter fra sør mot nord, 1 til 5. 
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Figur 3 Registrerte naturtypelokaliteter fra sør mot nord, 6 til 7. 
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Figur 4 Registrerte naturtypelokaliteter fra sør mot nord, 7 til 9. 
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Figur 5 Registrerte naturtypelokaliteter fra sør mot nord, 10. 
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Figur 6 Registrerte naturtypelokaliteter fra sør mot nord, 11til 12 
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Figur 7 Registrerte naturtypelokaliteter fra sør mot nord, 13. 


