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Viser til informasjonsmøte 24.02.2010 og høring av planprogramm „Rådal 
Sentrum/Lagunen“ 
 
Innspill Bergen Sportsfiskere 
 
 
 
Bergen Sportsfiskere ble utnevnt av Bergen kommune (Lisbeth Iversen) som fadder for den 
anadrome delen av Apelunvassdraget. Det inkluderer Apeltunelven, Apeltunvannet og deler 
av tilløpsbekkene. Vi har et omfattende kunnskap om vassdraget gjennom egen kartlegging og 
fra eldre undersøkelser1. Vårt arbeid fokuserer på bedring av vassdragets miljøtilstand og vi 
arbeider tett sammen men Bergen kommune Grønn etat (Sølve Sondbø) som vil oppnå samme 
målet med bakgrunn i implentering av Vanndirektivet og egen politisk satsing på vann.    
 
Som avtalt på møtet leverer vi hermed vårt innspill: 
 

1. Bergens Sportfiskere ser utviklingen i planområdet positive hvis det tas vare på 
vassdragsmiljø og hvis det bedres tilstander som i dag er ugunstig, f.eks. utilstrekkelig 
overvannshåndtering, veisalttilførsel og utforming av bredd.   

2. Bergens Sportsfiskere bidra gjerne med fag- og lokalkunnskap og vil gjerne bli 
kommunens kontakt for vannmiljø. 

3. Innspill til høringsfasen: 
a. Grunnideen av planen og alle ideutkast ser Apelunvassdraget som sentral 

kvalitet. Derfor foreslår vi at vassdraget tas opp som eget punkt i 
planprogrammet  – ikke bare som underpunkt i andre tema som f.eks. 
“landskap”. 

b. Vassdraget har ikke bare estetiske kvaliteter (landskap) men også kvaliteter for 
naturmiljø og friluftsliv. Det er realistisk å skape badevannskvalitet, bade-, 
kajakk- og fiskemuligheter. I dag er Apeltunvassdraget et av de viktigste 
gyteelver for sjøørret i Bergen. Ambisjonsnivået for vannutviklingen skal 
derfor ligge høyt.  

                                                 
1  Se vår prosjektside: 
http://www.bergensportsfiskere.no/OmBS/Utvalgoggrupper/ProsjektNord%C3%A5svannet/tabid/6615/language
/nb-NO/Default.aspx 
Se  vår rapport om vassdraget: 
http://www.bergensportsfiskere.no/Portals/52/1_nordas/BS_rapport_apeltun_1_2009_ferdig.pdf 
 
 



c.  Det bør sikres allmenn tilkomst til all strandsone, og opparbeiding med god 
kvalitet (estetisk og biologisk).  Eventuell ny utfylling må avgrenses til 
forsiktig utbedring av eksisterende, skadelige inngrep i strandsonen. 

d. Vi krever at vannkvaliteten tas spesielt hensyn til under utvikling av området – 
både i anleggs- og driftsfasen. Bedre vannkvalitet skal oppnås gjennom bedre 
overvannshåndtering, ev. plantefilter og ev. tapping av Apeltunvannets 
bunnvann som er forurenset med veisalt fra før. Et nærmere tiltaksprogramm 
kan utvikles i planprosessen. Vannkvaliteten skal overvåkes i anleggs- og 
senere i driftsfasen. Det er viktig å hente inn tilstrekkelig fagkompetanse fra 
begynnelsen av. Bedring av vannkvalitet øker kvaliteten av hele området og er 
reklame for prosjektet inkl. kommersielle interesser.  

e. Apeltunelven og tilløpsbekkene egner seg fortreffelig for å restaurere fysiske 
inngrep og å bedre miljøtilstanden (også etter Vanndirektivet), f. eks. fjerning 
av kanal og bedring av gyteforhold gjennom utlegging av grus. Slike tiltak 
burde tas med i planvurdering siden de har betydelige konsekvenser for 
Apeltunvannet (f.eks. sjøørret), er rimelige og effektive2.  

f. Gjenåpning av forbindelsen mellom Råtjørnet og Apeltunvannet er del av 
enkelte planforslag. Bergen Sportsfiskere støtter disse foreslagene og krever at 
en slik løsning vurderes nærmere i planprosessen. 

g. Det er ikke bare Bergen Sportsfiskere men også Bergen Vannområdet 
(Vanndirektivet), Bergens kommunes vannforvaltningsplan og 
statsregjeringens satsing på vann som krever et ansvarlig og bærekraftig 
omgang med vassdraget. Apeltunvassdraget er spesielt viktig siden det er del 
av pilotprosjektet Nordåsvatn Vannområde som skal oppnå god miljøtilstand 
innen 2015. Det er offentlig fokus på vassdrget og sitt nedbørsfelt. Utvikling 
av Lagunen bør derfor bli et mønstereksempel for dagens vannforvaltning. 
Hvis temaet tas opp i planlegging fra begynnelsen vil dette målet dessuten bli 
svært kostandseffektive og ikke før til større utgifter – tvert imot: Gjennom en 
skikkelig vannforvaltning kan dyre skader senere pga. oversvømmelser og 
dårlig drenering unngås.   

 
 
Med vennlig hilsen  
 
Bergen Sportsfiskere 
 
 
Erik Falck, Arne Mathiessen, Ulrich Pulg 
  
 

                                                 
2 Oversikt over tiltak: 
http://www.miljo.uni.no/?page_id=715 
konkrete innspill 
http://www.bergensportsfiskere.no/Portals/52/1_nordas/BS_rapport_apeltun_1_2009_ferdig.pdf 
 
 


