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Til:   
Fra: Morten Selnes 
Dato 2019-09-23 

 Befaringsrapport.  Detaljregulering for vannforsyning Marvoll-

Koddvåg og Seines.  Vurdering i forhold til naturmangfold. 

Tiltaket 

Det planlegges ny vannforsyning fra Marvoll til Gillesvåg og Koddvåg i Bodø kommune.  Samtidig planlegges 
det ny vannforsyning til Seines på Straumøya i Bodø kommune. Disse to tiltakene sees under ett. I 
forbindelse med detaljplanleggingen av tiltakene er det reist krav om en miljøfaglig vurdering.  

Tiltaket innebærer at det skal graves en grøft som er ca 2,2 meter dyp der vannledningen legges på minst 
1,8 meters dybde. Grøftebredden i overflaten vil variere med terreng- og grunnforhold.  

Fra Marvoll pumpestasjon legges vannledningen på sjøbunnen via Åselistraumen fram til Gillesvåg. 
Ledningen graves ned på Gillesvågveiens østside opp til bussholdeplassen ved Fv 812.  Det planlegges et 
høydebasseng på oversiden av kraftlinjen her.  Fra bussholdeplassen legges vannledningen i hovedsak 
langs fylkesvegens vestside fram til Koddvåg.  

 

Figur 1.Trase for ny vannledning  Marvoll – Gillesvåg – Koddvåg.  Kilde: Kommunekart.no 
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Fra Seivåg på Straumøya legges vannledningen langs Straumøyveiens (Fv 7494) nordside fram mot Seines. 
De siste ca 900 meter før endepunktet på Seines, krysses veien slik at vannledningen blir liggende på 
veiens østside.   

 

Figur 2. Trase for ny vannledning. Seivåg – Seines.  

 

Befaring 18. september 2019 

Denne befaringsrapporten er basert på befaring den 18. september 2019 der begge tiltakene ble befart.   

Marvoll – Gillesvåg – Koddvåg.   

Marvoll 

Ved Marvoll vil ny vannledning bli lagt fra eksisterende Marvoll pumpestasjon og ned til sjøkanten parallelt 
med eksisterende vannledning. Fra pumpestasjonen og ned til vannkanten er det ca 100 meter.  Langs 
denne traseen er det dyrket mark på den ene siden og bergknauser med artsfattig blandingsskog på den 
andre.  Dagens ledningstrase sees som en stripe med sterkt kulturpåvirket vegetasjon – typisk 
kantvegetasjon ved dyrket mark der jordbunnen har vært oppgravd.   

Nede i fjæra finner vi en rullesteinstrand mellom strandberg dominert av artsfattige naturtyper.   

Strekningen fra pumpehuset og ned mot fjæra vil ikke påvirke områdets naturmangfold i noen grad.   
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Figur 3. Pumpehuset ved Marvoll med ledningstrase ned mot sjøen.   

 

Figur 4. Fjæra ved Marvoll.  Dagens ledning ses midt i bildet.  Ny ledning legges parallelt med denne og dreies mot 
venstre mot Kobbskjæret til venstre i bildet.  
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Gillesvåg  

Ved Gillesvåg går vannledningen opp på land i bukta sør for bebyggelsen (profil 2500 fra Marvoll). Stranda 
består her av leirholdig sjøsand som går over i kalkrike strandberg med isprengte ganger av kvartsitt. Disse 
strandbergene går over i dyrket mark. Dyrkamarka synes svært grunn med berg i dagen langs 
jordbruksvegen (profil 50) 

Strandberg av denne typen kan være av stor interesse som meget artsrike lokaliteter. Artsdatabanken angir 
arter som Flueblomst (NT), og jeg har tidligere registrert andre orkideer som Breiflangre (LC). Det ble 
imidlertid ikke påvist arter av spesiell interesse under denne befaringen. Flueblomst er i Artsdatabanken 
angitt lenger vest, og Breiflangre vil neppe inngå i den naturtypen vi finner i fjæra i Gillesvåg.  

 

Figur 5. Utsnitt av Artsdatabanken. Gillesvåg – Koddvåg. Artsdatabanken.no  

 

Figur 6. Fjæra ved Gillesvåg.  
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I traseen opp mot Fylkesveg 812, passeres to bekker (profil 250 og profil 600). Skråningene her er dekket av 
vegetasjon og en naturtype som er typiske for et sterkt kulturpreget landskap. Ved profil 580 – ca 20 meter 
øst for ledningstraseen er det et bestand av Sverdlilje (LC) eller en kultivert variant av Sverdlilje.  Denne 
forekomsten antas å være forvillet fra en hage i nærheten. 

 

Figur 7. Sverdlilje eller kultivert variant av Sverdlilje.  Ved profil 580.   

 

Fra Fylkesveg 812 (ved bussholdeplassen) og opp lia er det planlagt en vannledning opp til et vannreservoar 
på oversiden av kraftlinjen.  Fra fylkesveien og opp til og med bebyggelsen går vannledningstraseen i en 
storvokst bjørkeskog med tydelig kulturpåvirkning og over gammel dyrket mark med omtrent samme 
artsinventar (Bringebær, Mjødurt, Høymol, Brennesle, Skogrøyrkvein mv).   

Over bebyggelsen går denne naturtypen over i en fattig furuskog med glissen trebesetning.  Skogbunnen er 
dominert av lyng og gråmose.   

 

Figur 8. Utsikt fra området ved høydebassenget mot sør.  
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Koddvåg 

Fra Gillesvåg mot Koddvåg vil ledningstraseen følge fylkesveiens vestside og alt vesentlig krysse dyrket 
mark, hagemark og skogryddet mark langs fylkesveien.  Det synes som om det er lagt en kabelgrøft her 
tidligere.   

Ingen av disse naturtypene har spesiell interesse for naturmangfold.   

 

Figur 9. Koddvåg.  Profil 700 sett mot sør. Skogryddet mark  

 

Figur 10.  Koddvåg.  Profil 700 sett mot nord.  Skogryddet mark og dyrket mark.  
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Seivåg - Seines 

Sett i forhold til naturmangfold, er det to lokaliteter som peker seg ut i forhold til naturmangfold:  

- Kryssingen av Gangvasselva – profil 1200 
- Passering av myrene nord for Fylkesvegen nord for Straumøya naturreservat – profil 2350 – 3750.   

Ved Seines vil traseen for vannledningen alt vesentlig krysse dyrket mark eller sterkt kulturpåvirket mark og 
unngå verneområder omkring Seines.  

Gangvasselva 

Traseen for ny vannledning avviker fra Fylkesvegen ved Gangvasselva og krysser Gangvasselva ved profil 
1200.  

Øst for kryssingspunktet – mellom profil 900 og 1200, krysser ledningstraseen en åpen, kulturpreget 
bjørkeskog før den følger dyrket mark fram til Gangvasselva.   

Vest for kryssingspunktet – mellom profil 1200 og 1350 krysses gammel dyrkingsmark. Gangvasselva ligger i 
en grunn ravine med relativt slake skråninger på hver side.   

I skråningene ned mot elva finnes vanlige arter som Selje, Mjødurt, Høymol, Bringebær, Brennesle, timotei, 
blåtopp og skogrøyrkvein.   

Selve elva er ca 20-30 cm dyp og stilleflytende.  Bunnen er dekket av mudder og skjellsand på eksponerte 
partier.  Det er ikke kjent om det går opp anadrom fisk i elva.  

 

  

Figur 11. Kryssing ved Gangvasselva 
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Myrer nord for Straumøya Naturreservat.  

Straumøya Naturreservat strekker seg fra Seivåg ut mot Seines sør for Fylkesveien og sør for Gangvatnet.   

 

Figur 12 Verneområder på Straumøya.  Utsnitt av kart.  Miljøstatus.no 

 

Myrene nord for Fylkesvegen nord for Straumøya naturreservat – profil 2350 – 3750 er delt i to av en 
skogkledt åsrygg mellom profil 2900 – 3200. Langs vegen er skogen ryddet over denne åsryggen.  Langs 
fylkesvegens nordside – ca 2-3 meter fra kjørebanen, er det spor etter en tidligere grøft.  

Myrene – spesielt den vestligste er typiske kystmyrer med fattig vegetasjon, mange tuer og store, åpne 
myrtjern eller åpne flater med naken torv / torvdammer.  Det er mulig at deler av myrene tidligere er benyttet 
til torvtakt.  Myrdybden er ikke målt, men framspring av små berg, tyder på at torvdybden er relativt grunn – 
inntil 1 meter. Det kan være dypere partier der det er sprekkdannelser i grunnfjellet. Erfaringsmessig ligger 
slike myrer over gammel leirholdig sjøbunn/bunnmorene og/eller flate svaberg.  Torva i slike myrer er i 
regelen sterkt omdannet.   

Den østligste myra – profil 2350-2900, er adskilt fra veien av en smal skogkant.  Vi antar at denne 
skogkanten er et resultat av byggemasser fra veibyggingen og tidligere grøfting.  Dette har skapt et noe 
tørrere og bedre grunnlag for oppvekst av skog.   
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Figur 13. Myrområde ved profil 2350-2400.  Tørrere område langs vegen med mulig kabelgrøft.  Myrtjern ved profil 2350.   

 

I den vestligste myra (profil 3200-3750) er de åpne torvdammene nærere vegen enn i den østligste myra.  

 

  

Figur 14. Myrområde ved profil 3200-3750. Tørrere område langs vegen med mulig kabelgrøft 

 

 

 

 

 

 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Bodø kommune 

Oppdragsnr.: 5186269   Dokumentnr.: 01 

2019-09-23  |  Side 10 av 12 n:\518\62\5186269\5 arbeidsdokumenter\57 regulering\naturmangfold\2019-09-23 befaringsrapport.docx 
 

Andre vurderte forhold – ikke befart.   

Elgtrekk 

Det er i kommuneplanens arealdel for Bodø et eget temakart for elgtrekk.   

 

Figur 15. Utsnitt av temakart – elgtrekk. Bodø kommune Kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Tiltaket er en vannledning som skal graves ned. Under anlegget vil det bli en periode med maskinarbeid 
(graving evt fjellsprenging) og åpen grøft som vil bli lagt igjen fortløpende. Bortsett fra en kort 
anleggsperiode, vurderes tiltaket å ha minimal innvirkning på elgtrekk i området.   

Fiske 

Det er i kommuneplanens arealdel angitt et område for fiske i Fjellvika. Det løper allerede i dag en 
vannledning fra Åselivatnet som krysser fjorden over til pumpestasjonen ved Marvoll..  En ny vannledning fra 
Marvoll mot Åselistraumen og videre mot Gillesvåg vil ikke påvirke fiskeriaktivitet i Fjellvika i nevneverdig 
grad.  

Fritidsfiske i området fra land eller fra båt vil ikke bli påvirket i nevneverdig grad. 
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Figur 16. Områder med fiskeriaktivitet.  Bodø kommune Kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

 

Tidevannsstrøm / tidevannspåvirket fjord 

Åselistraumen mellom Fjellvika og Elvefjorden er en kraftig tidevannsstrøm. Tiltaket – ny vannledning vil bli 
lagt over land og krysse Fv17 rett sør for brua over Åselistraumen. Tiltaket vil derved ikke påvirke selve 
tidevannsstrømmen.  Tiltaket vurderes å ha minimal innvirkning på naturmangfold og andre forhold i disse 
tidevannspåvirkede systemene.  
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Vurdering.  

For strekningene Marvoll – Gillesvåg – Koddvåg er det ingen spesielle forekomster (arter / naturtyper) som 
bør hensyntas spesielt sett i forhold til naturmangfold.  Generelt gjelder at passering av bekkeløp bør 
istandsettes slik at bekkeløpet beholder sin kvalitet i forhold til vannlevende dyr og fisk.  

For passasjen ved Gangvasselva gjelder at passeringen av elva bør istandsettes slik at bekkeløpet beholder 
sin kvalitet i forhold til vannlevende dyr og fisk.  

Ved passering av myrene nord for Straumøya Naturreservat, er traseen for vannledningen ført bort fra veien 
og inn ca 10-15 meter mot myrarealet. Sett i forhold til naturmangfold, er det viktig å unngå en 
dreneringseffekt av grøften for vannledningen.  Langs veien er det her flere meget bløte deler i myra med 
svak / ingen bæreevne for tyngre maskiner. Myrvegetasjon er avhengig av lufttransport i røttene, og er 
generelt vanskelig å restaurere.  Det anbefales her at traseen for ny vannledning søkes lagt så nær veien 
som mulig og fortrinnsvis i de tørrere partiene der det i dag vokser skog.   
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