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Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Birdlife Norge avd. Hordaland,
Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, og Bergen og Omland Friluftsråd.

Uttalelse som gjelder rehabilitering av Dam
Storevatnet
Uttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Hordaland

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland ber om at Bergen kommune tar kostnadene ved å
oppgradere Dam Storevatnet på Sandviksfjellet, slik at vannspeilet og selve innsjøen i all hovedsak
bevares slik det er i dag – jamfør alternativ A som medfører en senkning på 30 cm.
Kostnadene ved å oppgradere dammen/demningen – slik at den er for fremtiden vil være i tråd med
kravene som stilles i Damsikkerhetsforskriften – må ses som en langtidsinvestering både i folkehelse
og friluftsliv, men i å ta vare på dagens økosystem som har utviklet seg der under de gjeldende
betingelsene i løpet av de siste 200 årene. Dam Storevatnet er også et viktig kulturminne – og rent en
nedtapping av vannet slik alternativ B (3 meter) og alternativ C (5 meter) legger opp til, medføre et
stort inngrep i dagens landskap og kulturmiljø, med store negative opplevelsesmessige konsekvenser.
Rent subsidiært; hvis bystyret mot formodning vurderer full oppgradering som for kostbart, så mener
vi at alternativ B må velges. Alternativ C bør ikke være et aktuelt alternativ.
FNF Hordaland viser for øvrig også til uttalelsen fra Bergen Elveforum.
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Storevatnet ligger til høyre i bildet. Turveien som knytter sammen bl.a. Stoltzekleiven
(Stoltzekleivens topp er markert med blått), Munkebotn, og Skredderdalen/Fløyen går langs
Storevatnets søndre del – og er svært mye brukt. Det er også mange som bruker stien fra
Storevatnets vestre del (der man går over ei klopp ved Storevatnets utløp og videre oppå demningen),
som da leder videre opp i byfjellene (stien er markert med gult på bildet). Området ved selve
demningen (i vest) blir også mye brukt til bading, og det finnes også en opparbeidet leirplass som nås
via turveien oppå demningen (leirsted markert med rødt på bildet). Flyfoto: Norkart/Finn.no.

Friluftsliv, folkehelse og landskap
Stoltzekleiven er trolig, sammen med Ulriken og Fløyen, blant Bergen kommunes tre mest populære
turmål, med omtrent 330 000 besøkende hvert år1. Tallene fra Bymiljøetaten viser at 83 prosent av
de som går opp Stoltzekleiven ikke går ned samme trasé. Disse går da i stor grad enten tilbake via
Munkebotn eller tilbake via Fløyen og Skredderdalen, og vil da i stort sett alle tilfeller passere
Storevatnet. 83 prosent av 330 000 tilsvarer omtrent 274 000 turgåere hvert år (eller i gjennomsnitt
750 mennesker pr. dag). Det årlige antall personer som passerer Storevatnet er trolig enda høyere
enn dette, siden det også er en del som kommer opp til vannet uten å gå via Stoltzekleiven, så et
anslag på omtrent 1000 besøkende pr. dag er nok ikke urealistisk.
Det er med andre ord ingen tvil om at Storevatnet er et sentralt landskapselement for svært mange
friluftsglade bergensere og andre besøkende. Til tross for at vannet ikke er tilrettelagt for bading på
noen som helst måte – det ble lov til å bade i vannet først rundt 2010 – er det også mange som bader
i vannet i sommerhalvåret (særlig fra vestre delen; fra og ved demningen). Det er også folk som
prøver fiskelykken der, og det er opparbeidet en fredelig leirplass like ved vannet (se flyfoto overfor).

1

Tallet er fra 2019, som vi har fått fra Bymiljøetaten (v/ seksjonsleder Kristin M. Klokkeide).
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FNF Hordaland mener at å bevare dagens vann og vannspeil har en svært stor betydning for
områdets kvalitet som friluftslivsområde for svært mange mennesker. Vi mennesker trekkes som
kjent mot vann, og vann som landskapselement hever naturopplevelsen for mange av oss. Dette ser
man også i mer sentrale deler av Bergen; der områder som Lille og Store Lungegårdsvann,
Tveitevatnet, Solheimsvatnet, Storavatnet/Krohnegården, Nordåsvatnet, Orrtuvatnet,
Tennebekktjørna, Liavatnet i Åsane – for bare å nevne noen eksempler – er svært populære tur- og
rekreasjonsområder. Storevatnet utmerker seg for øvrig som et relativt lett tilgjengelig og svært
fredelig vann som ligger like under tregrensen (374 moh.) i en populær del av byfjellene. Se for øvrig
bilder fra oktober 2022, som ligger til slutt i denne uttalelsen (side 7–9).
Med bakgrunn i alt dette mener vi at vannets verdi som friluftslivselement og dets verdi for
folkehelsen, må tas nøye med i betraktning når politikerne skal avgjøre Storvannets videre skjebne
– enten det blir i år eller til neste år.
Velges en større nedsenkning av dagens vannspeil (ref. alternativ B eller C), vil på sikt skog kunne
vokse opp på arealer som i dag er dekket av vann (der det er jordsmonn til dette), og landskapet vil
da i betydelig mindre grad enn i dag være preget av Storevatnets vannspeil – både fordi vannet vil bli
betydelig mindre enn i dag, men også fordi deler av vannet trolig etter hvert vil vokse til med kratt og
skog.
Om man sammenligner med Munkebotsvatnet, der Bergen kommune de siste årene har brukt et for
oss ukjent antall titalls millioner kroner på oppgradering av demningene der – har Storevatnet en
større verdi både for friluftsliv, folkehelse og som landskapselement enn hva Munkebotsvatnet har.
Storevatnets vannspeil er for øvrig omtrent tre ganger så stort som Munkebotsvannet. Sammenlignet
med hva som har blitt gjort med demningene i Munkebotsvatnet, er det trolig også en betydelig
mindre jobb å forsterke den eksisterende demningen langs Storevatnet.
Vi mener at den kommende nedleggelsen av Dam Storediket (trolig i 2023/2024) i seg selv taler for å
bevare Storevatnet – avstanden i luftlinje mellom de to omtrent like store vanna er kun 350 meter –
så de er i stor grad del av det samme tur- og friluftslivsområdet.
Landskapsverdier er for øvrig en del av naturmangfoldlovens virkeområde, jf. bl.a.
naturmangfoldlovens formålsparagraf (§ 1). Siden de tre ulike alternativene vil ha vidt forskjellige
konsekvenser for landskapet, må effektene på disse landskapsverdiene vurderes nøye også i
henhold til naturmangfoldloven §§ 8–12 (se bl.a. Miljøverndepartementets veileder for
naturmangfoldloven).

Biologisk mangfold og «naturrestaurering»
Storevatnet har en bestand av ørret. Det er imidlertid lite som er kjent når det gjelder bestandens
størrelse og kondisjon. Observasjoner av to lommer (smålom eller storlom) i juni 2022 tyder på at
ørretbestanden har betydning også for annet dyreliv. Både storlom og smålom er for øvrig svært
fåtallige fuglearter i Bergen kommune. Også arter som sildemåke og fossekall er observert i og ved
Storevatnet (fossekall i utløpsbekken).
Nåværende oppdemming av Storevatnet er omtrent 200 år gammel. Det betyr at dyre- og plantelivet
i tilknytning til vannet – altså selve økosystemet – for lengst er veletablert. Å senke vannstanden vil
åpenbart ha negative konsekvenser for de artene som lever i eller i tilknytning til vannet.
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Det er for øvrig ikke gjort noen registeringer av arter eller natur i området, slik at man vet egentlig
fint lite om hva som vil bli ødelagt hvis man går inn for å senke vannstanden. Naturmangfoldloven § 7
(jf. §§ 8–12) kommer til anvendelse i saken; eksempelvis når det gjelder kunnskapsgrunnlag (§ 8),
føre var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), og begrensning av skader på
naturmangfoldet (§ 12). Her minner vi om at prinsippene for offentlig beslutningstaking (jf.
naturmangfoldloven §§ 8–12) skal fremgå av selve beslutningen/vedtaket som fattes av politikerne –
her holder det ikke å henvise til en ekstern rapport fra konsulenter eller andre.
Etter vår mening blir det for lettvint å kalle en senkning av vannstanden for naturrestaurering, og av
det konkludere med at et slikt tiltak vil være positivt for det biologiske mangfoldet. Dette særlig siden
demningene i Storediket er svært gamle, og siden man per i dag som nevnt har et veletablert
økosystem i tilknytning til det eksisterende vannet. Her må vi nevne byrådets argumentasjon i
forbindelse med at Dam Storediket ble vedtatt lagt ned tidligere i år: «I verdens tiår for restaurering
av økosystemer 2021-2030, mener byrådet at en nedleggelse av dammen vil legge til rette for
restaurering av denne delen av vassdraget, og ser derfor nedleggelse som et langsiktig og miljørettet
valg.»2 3
Det er viktig å huske på at svært mye av landnaturen (den terrestriske naturen) i Bergen kommune
faktisk er en eller annen form for kulturlandskap (enten det gjelder skog, jordbruksområder,
lyngheier, så vel som fjellområder, mm.). Villmark – altså natur som ikke er vesentlig påvirket av
menneskelig aktivitet4 - er det lite av i Bergen kommune. I så måte føyer også Storevatnet seg inn i
rekken av menneskelig påvirket natur i Bergen kommune. Områdene rundt Storevatnet er også
påvirket av mennesker, særlig gjennom skogplanting og opphørt husdyrbeiting.
Naturrestaurering i Bergen kommune bør heller ta mål av seg å øke det lokale biologiske
mangfoldet på arealer, enn å redusere mangfoldet, slik en nedtapping både av Storediket og
Storevatnet etter alt å dømme vil medføre. Trolig vil de tørrlagte arealene gro igjen med samme
type vegetasjon som vi i dag finner «overalt» ellers i det aktuelle området – samtidig som vannets
kvalitet for ørret og andre vannlevende dyr, vil bli sterkt forringet.

Storevatnet som kulturminne
Selve Storevatnet og dens demninger må anses som viktige kulturminner som forteller en rik historie
om hvordan vannet ble utnyttet til mølledrift og andre viktige formål. Å bevare mest mulig av
Storevatnets vannspeil og de gamle demningene, vil her representere en ivaretakelse av noen av de
viktigste kulturminnene som vi har i byfjellene i Bergen.
I Bergen byleksikon står det at «Storemøllevassdraget (Munkebotnsvassdraget) har vært regulert for
mølledrift siden 1500-tallet»5. Det meste av vannet i Munkebotn har minimum de siste 200 årene
(kanskje enda lenger?) kommet fra Storevatnet.

2

Sitat hentet herfra: https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/behandlede-saker/bymiljo/vil-leggened-dam-storediket.
3
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/rEy4b0/storediket-skal-tappes-ned-ti-meter. Nye undersøkelser viser for
øvrig at det godt kan være at det bare blir ett tjern/vann igjen der Storediket ligger i dag – og ikke to (ref.
muntlige uttalelser fra Norconsult under befaringer ved Storediket sammen med NVE 27.09.22).
4
https://snl.no/villmark.
5
https://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1425232.
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Her kunne også kommunen med fordel gjort en liten jobb med å sørge for at
områdets/kulturlandskapets historie i større grad blir formidlet til befolkningen; f.eks. gjennom
plansjer på stedet.

Kostnader
Kostnadsspørsmålet ved oppgradering av demningen er sentralt, og for kommunen vil trolig det
rimeligste alternativet være å «punktere» demningen helt. Vi mener likevel at kostnader knyttet til
forsterkning av demningen vil være en relativt begrenset investering – særlig om man tar i
betraktning levetiden (avskrivningstiden) til en slik forsterket demning.
I et økonomisk regnestykke bør man selvsagt også ta hensyn til at vannet har positive effekter for
folkehelsen, og også at området (Stoltzekleiven og Storevatnet) får besøk av et ukjent antall turister
hvert år (dvs. at vannet også spiller en rolle for byens økonomi gjennom økt turisme). Det er som
kjent heller ikke alt som kan måles i kroner og øre – slik som folks naturopplevelser og naturens
egenverdi.
Det er også et viktig poeng at det – etter hva vi kan se – ikke har blitt foretatt noen kostnadsestimat
av hva det vil koste å legge til rette for friluftsliv i området hvis alternativ B eller C velges (dvs.
kostnader til avbøtende tiltak).
Når det gjelder kostnadsspørsmålet er det sentralt at helikoptertransport av betong mm. blir valgt –
slik Bergen Elveforum viser til i sin uttalelse. Helikoptertransport av betong mm. kommer også
rimeligere ut i Norconsult sin kostnadskalkyle, sammenlignet med å bygge en ny anleggsvei (estimert
kostnad for anleggsvei er 24–32 mill. kr). Det er også på det rene at man vil få fraktet opp mye utstyr
og byggevarer med traktor eller liten lastebil på nåværende vei (veien fra Munkebotsvatnet er i dag
kjørbar til og med for personbiler). Det vil altså ikke være nødvendig å bygge en anleggsvei i
tilknytning til prosjektet, slik – etter hva vi forstår – Bymiljøetaten har forutsatt da de har levert sin
faguttalelse til Bergen Vann.
Når det gjelder merkostnader av å velge alternativ A.3 (som trolig bevarer mest mulig av dagens
demning) fremfor alternativ B, så er disse anslått til 17,3 mill. kr av Norconsult: Henholdsvis 6,3
mill. kr dyrere anleggsarbeider og 11 mill. kr dyrere helikoptertransport. Tar man i betraktning
levetiden til demningen, mener vi at dette må være en akseptabel investering både i folkehelse,
friluftsliv, landskapsverdi og i det biologiske mangfoldet i og ved Storevatnet.

Subsidiært valg – alternativ B
Hvis det mot formodning ikke skulle være politisk flertall for å gå inn for alternativ A, så vurderer FNF
Hordaland det slik at alternativ B (3 meter nedsenkning) må velges, og ikke alternativ C (5 meter
nedsenkning). Kostnadsforskjellen mellom rimeligste alternativ (C.2) og alternativ B vil være
omtrent 8 millioner kr; herav 5 mill. kr i forskjell i byggekostnader og 3 mill. kr i påslag for
helikoptertransport av betong mm.
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FNF Hordaland håper med dette at både fagetaten (Bergen Vann) og politikerne i Bergen
kommune går inn for å bevare de meste av Storevatnet, slik vi kjenner det i dag – i tråd med
alternativ A (nedsenkning på 30 cm sammenlignet med dagens nivå) – ikke minst på grunn av
områdets store verdi for friluftslivet og folkehelsa.

Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
v/ koordinator Gunvar Mikkelsen
Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland,
som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det elleve organisasjoner tilsluttet
FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Birdlife Norge avd. Hordaland, Hordaland fylkeskystlag,
Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag
(DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen representerer organisasjonene
rundt 40.000 medlemmer i fylket.
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Bilder og illustrasjoner

Kjær idyll for mange bergensere. Storevatnet sett fra demningen i nordvestre del av vannet.
Blåmanen (554 moh.) ses omtrent midt i bildet. Til høyre for Blåmanen skimtes også Ulriken. Alle tre
bilder tatt 13. oktober 2022 av Gunvar Mikkelsen.

Demningen i nordvest er omtrent 200 år gammel, og vannflaten ligger her omtrent 80 cm under
demningskanten. På bildet ses det meste av demningen «Dam Storevatnet».
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Den nordligste enden/vika av Storevatnet, med demningen «Dam Storevatnet N» helt bakerst.

Illustrasjon av hvordan vannspeilet blir seende ut ved nedtapping på 3 meter. Illustrasjon hentet fra
Norconsult-rapporten «Dammer Storevatnet – Forprosjekt».
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Illustrasjon av hvordan vannspeilet blir seende ut ved nedtapping på 5 meter. Illustrasjon hentet fra
Norconsult-rapporten «Dammer Storevatnet – Forprosjekt».
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