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Avrenning og naturmangald:

-kva er problemet?



Elvemuslingen: ein trua art i Hordaland og Norge

Indikator på vasskvalitet og økologisk tilstand

Svært sårbare for ureina vatn

To hovudproblemstillingar:

o Fysisk påverknad pga partiklar

o Næringstilførsle

2Elvemusling i Fjordbekken, Fitjar 
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Status elvemusling i Hordaland 2018

Utrydda

Kritisk trua 

Trua

Livskraftig



Influensområde til ein elvemuslingpopulasjon
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Elvemusling

Utbyggingsområde

Nedbørsfelt til Mjåtveitelva i Meland
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Aktivitetar i nedbørsfeltet

30. mars 2011
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• Sprenging og gravearbeid fører til jord – og steinpartiklar hamna i sidebekk 

til Mjåtveitelva

• Vedvarande tilslamming av Mjåtveitelva

Trugsmål: utbygging utan miljøomsyn

Sidebekk som renn inn i 

Mjåtveitelva 2011
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Mjåtveitelva 30. mars 2011
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Bergingsaksjon i Mjåtveitelva vart gravferd

Fotos: Silje S. Bøyum/Strilen
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Fotos: Olav Overvoll / Fylkesmannen i Hordaland ©

Avrenning frå skogsveg i Sund
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Fotos: Olav Overvoll / Fylkesmannen i Hordaland ©

Avrenning frå skogsveg i Sund
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Avrenning frå skogsveg

Fotos: Olav Overvoll / Fylkesmannen i Hordaland ©



Fysisk påverknad

Partikkelavrenning: 

o Både jord, organisk materiale og steinpartiklar

o Blakka vatn: redusert solinnstråling og endra 

levekår for planter og dyr

o Sedimentering på botn av elvar, bekkar og vatn

o Oksygensvikt i elvegrusen – eksempel 

Mjåtveitelva og hogst i Sund 

12Elvemusling i Skjelåna Samnanger
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Kvernavatnet på Storebø i Austevoll:

Store delar av nedbørsfeltet hogd for sitkagran i 2013

Nasjonalt 

«elvemuslinghotell» for 

trua bestandar



Mykje hogstavfall og tydeleg eutrofiering i bekk som 

renn inn i Kvernavatnet i 2013

Fotos: Per Johan Jakobsen/ UiB ©



Mykje nedbør i 2017… 

…og alle år eigentleg

Fotos: Per Johan Jakobsen/ UiB ©



Kvernavatnet oktober 2017:

Blågrønalger og cyanobakterier

Fotos: Per Johan Jakobsen/ UiB ©

Mange årsklassar med elvemuslingungar utsletta 

av dårleg vasskvalitet / giftig vatn i 2017

Årsak: næringsavrenning frå hogst
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Hjortland i Bergen

Næringsemne frå hogstavfall og avrening
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Skjøtselstiltak i Ånuglo naturrservat i 2017

o Fjerning av 10 000 m3 framande trelag

o «Sletting» av køyrespor og tilbakeføring i 

kontrakten. Dette er resultatet

o 1 meter høge vegskjeringar

o Nye bekkefar og avskjering av andre fuktsig
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Skjøtselstiltak i Ånuglo naturrservat i 2017

Om ikkje Fylkesmannen klarer det, kan vi då 

forvente at grunneigarar, skogentreprenørar og 

kommunar kan???

JA !!!!!



Korleis kan vi bli betre?

Må nytta alle verkemiddel !

Juridiske:

Skogbrukslov med forskrifter

Naturmangfaldlova

Vassressurslova 

Plan- og bygningslova

Økonomiske:

NMSK –tilskot i skogbruket

Trua artar – Miljødirektoratet

Fleire?

20



Korleis kan vi bli betre?

Meny av tiltak

o Avrenning frå utbyggingar og skogbrukstiltak kan vere svært farleg 

for livet i vassdraga våre. 

Vi ønskjer at de er med og lagar ein meny av tiltak som gjer livet 

mindre farleg for både elvemusling, fisk, planter og dyr..

o Og det er lov å ha fleire rettar!

o
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Nedbørsfelt til elvemuslingvassdrag i Fitjar



Korleis kan vi bli betre?

Meny av tiltak

o Større buffer / kantsone til vassdrag (inkl sidebekkar)

o Fjerning av hogstavfall frå visse områder

o Avskjeringsgrøfter

o Siltgarding

o Sedimenteringsbasseng

o Hogst i to omgangar?

o Betre planlegging av mellombels veg og køyrespor

o Tidspunkt for hogst

o Fleire?
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Nedbørsfelt til elvemuslingvassdrag i Fitjar



Korleis kan vi bli betre?

Meny av tiltak

Betre planlegging av skogbrukstiltak:

o Meir vekt på avrenning i skogbruksplanar (ikkje berre kubikk)

o Bruk av meldeplikt etter skoglova § 11 i sårbare områder

Kommune og Fylkesmannen mynde

o Vernskog?

Menyforslag:

o Forslag til «meny» i løpet av våren 2018 

o Godt samarbeid, dialog og innspel frå kommunar, skogeigarar, 

skogentreprenørar m.m.

o Hjelpemiddel i sakshandsaming, skogplanlegging og gjennomføring
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Takk for meg!

Og takk til: 

Per Johan Jakobsen

Olav Overvoll

Kari Rydland
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