
Case Haukås – hva skjer? 

Del A: 

Haukåsvassdraget og elvemuslingene, 

historikk m.m. 

 

 Miljøsjef Håvard Bjordal 

Elvemuslingkonferansen  14.11.2018; 
 

• Historikk og bakgrunn 

• Gjennomførte undersøkelser 

• Erfaring og utfordring 





Haukåsvassdraget er vel  6 km langt, elva er 2-

4 m bred, 68-0 moh., knapt 9 km2 nedbørsfelt 



                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                              

 

NVE og Bergen kommune (VA) fikk opp vannmåingsstasjon i 

Haukåselva 2007. Typisk flombekk ! Turbiditet målt fra 2012, se;     

www.sildre.nve.no  

http://www.nve.sildre.no/
http://www.nve.sildre.no/
http://www.nve.sildre.no/


Fakta om elvemuslingen i Haukåsvassdraget  

• Dokumentasjon fra 

rettssak 1. aug.1721  
       Navnet  Margaritifera  er fra Linnè 1758   

-  altså 37 år senere ! 

• Kjent  for de lokale, 

men antatt utryddet 

av kommune og 

fylkesmann 

• Gjenoppdaget av 

forvaltningen i 2002 





Hva truer elvemuslingen? (2004) 

• Partikkelbelastning 

 

• Næringssaltbelastning 

 

• Miljøgifter 

 

• Søppel/skrot i elva 

 

• Ingen oppvandring av sjøørret 

 

• Svak rekruttering 

 

• Kompleks situasjon med 
mange påvirkninger og aktører 

 

 

 



Første avisoppslag;  

BT høsten 2002 

 

 

 

Her påvises også mye slam 

fra sidebekken som renner 

gjennom travparken, bilde 

nede t.h.  

 

 

Forurensningen har trolig 

foregått siden byggingen av 

travparken i 1985 ? 

 

 



Gjennoppdagelsen av 

elvemuslingen fikk stor betydning 

• Stor oppmerksomhet 

og mange avisoppslag  

• Eget vennelag dannet. 

Åsane historielag 

engasjert 

• Alle offentlige planer 

ble siden 2002 påvirket 

• Positivt bidrag til skole,  

forvaltning, fagmiljø og 

forskning,  m.m.m 

 



E39-anlegg på Haukås,  

ny Eikåstunnel åpnet høsten 2014 

  
Statens vegvesen laget 

ny reguleringsplan for 

kryssing av Haukåselva 

da muslingen ble påvist 

 

Eget 

miljøoppfølgingsprogram 

og miljøansvarlig i 

anleggsperioden 

 

Det ble brukt flere 

millioner i miljøtiltak for å 

beskytte vassdraget, bl.a 

med etablering av 

rensedam som avbildet 

 



 

 

Åsane Historielag  

+ 

Vennelaget for 

Haukåsvassdraget 

 

 

 

Medvirker til god lokal 

forankring og stort 

engasjement 

 

MYE historisk 

materiale om 

elvemusling 
 



Haukås skole har adoptert sin lokale elv, de måler 

vannkvalitet (2005),  forsker på elvemusling 

www.miljolaere.no, Nyskjerrig-Per-prisen 2012! 

http://www.miljolaere.no/




Reguleringsarbeidet med 

Haukås våtmarkspark er 

nå gjenopptatt – 

«restaurering av våtmark» 

Arbeidet skjer i samarbeid mellom 

Bergen kommune, Fylkesmannen, 

Miljødirektorsatet og NVE 

 

Forholdene for vipe og elvemusling 

skal sikres og bedres – prioritert! 

 

Deler av elvestrekningen flyttes 

lenger bort fra E39 med 24.000 

biler/døgn  

 

Et utskiftningskart fra 1903 viser 

hvordan elven på Haukåsmyrene 

rant i sin naturlige tilstand 

 

 

 



Kultivering av elvemusling på Austevoll:  

Første inntak/utsetting nettopp fra/til Haukås.  



Landets første 

elvemuslingsbekk 

bygget på Haukås  

i 2015 
 

 

‘Samarbeidsprosjekt 

mellom Universitetet og 

forvaltningen 

 

Finansiert av;  

Miljødirektoratet 

Bergen kommune 

Private sponsorer (FSG)  

 

Elvemuslingbekken  

skal etter 4-5 år bidra til å 

sikrer rekrutteringen 



Utfordring  1:  

Avrenning fra hestesportanlegg 
• Bergen travpark og Bergen og 

omegn travselskap har mange 

hester i Haukåsområdet 

 

• Mye skitt tilføres stadig, særlig 

til hovedelv fra sidebekk som 

renner via travparken 

 

• Tilsynsansvaret  var uklart 

kommune – fylkesmann? 

 

• Fylkesmann gir nå pålegg, 

samarbeid med kommune 

 

• Flere tiltak iverksatt, men mye 

gjenstår enda. Tidkrevende!  



Utfordring  2:  

Omfattende utbyggingsplaner i 

nedbørsfeltet «2015-statement» 
• Utbyggere/grunneiere har 

fokus på høy utnytting og 

fortjeneste, lite på miljø 

• I ettertid ble flere brudd 

på reg.pl. for Haukås  

næringspark påvist, bl. a. 

utfylling tett mot elv i 

naturvernområde 

• Saken har etter 3 år 86 

dokumenter, men lite er 

gjort ute i naturen 

• Omfattende muslingdød  

2012-2013 



 
Utfordring  3:  

Nærhet til trafikkert vei, E39 

 

 

  

 

 

Risiko ved kort avstand mellom 

elv og vei  - 24.000 biler /døgn 

 

 

 

Avrenning fra vei er målt i 

samarbeid kommune/vegvesen: 

Synes ikke å være alvorlig ! 



> 20 rapporter gir oss 

grunnleggende fakta og 

forståelse, men avslører  

også at «systemet» ikke 

alltid fungerer  godt ! 
 

Eget fagutvalg ledet av kommunens 

vassdragsforvalter fra 2017 

 

Kommune, fylkeskommune, 

fylkesmann, utbyggere, grunneiere og 

frivillige deltar 

 

- Vi ser behov for mer kontinuerlig 

overvåkning i og ved elven 

 

- I samarbeid med NVE er online-

målingen for turbiditet forbedret 

 

- Jevnlige vannprøver tas og 

regelmessig  overvåkning, 

opptelling av elvemuslinger er 

iverksatt 

  

 

 



Komplisert med mange aktører 

knyttet til et bynært vassdrag  

Haukåsvassdraget er godt 

undersøkt  - mye faktakunnskap! 

 

Mange ressurspersoner i 

forvaltningen. Likevel kan  

ansvarsfordeling ,  effektivitet og 

oppfølging være en utfordring. 

 

Mye positivisme til muslingen på 

Haukås, men om bare 1 av 100 

IKKE bryr seg om sitt utslipp til 

elven – så kan det være fatalt ! 

 

Størstedelen av bestanden dødd 

ut i 2017 og 2018. 



HUSK ! 
 

Det som absolutt ikke 

bør, må eller «kan 

skje», KAN likevel 

skje ! 

Forvaltning av 

elvemusling er heller 

ikke alltid forutsigbar! 

   

Putin ber Norge øve seg mer 

for å unngå ulykker … 
 

Jeg sier vi bør ha enda større 

kontroll  og fokus på hva som 

skjer ute i elvene   der 

muslingen faktisk lever og dør ! 
 

   


