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Supplering av Verneplan for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. juni 2004, godkjent i statsråd samme dag.
059/1 Rylandsvassdraget (V.nr. 059.2Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Hordaland
Meland
25,2 km2
0%
-

Rylandselva ligger på øya Holsnøy, nord for Bergen. Lavlandsvassdraget ligger sentralt på øya og har
utløp mot sør, til Herdlefjorden. Skoggrensen ligger 250 - 300 moh. Høyeste punkt ligger bare 324
moh. Holsnøy utgjør en del av bergartsformasjonen Bergensbuene og dreneringen er sterkt preget av
strøkretningen. Nedbørfeltet karakteriseres av et åsrikt landskap rundt et velutviklet vannsystem.
Storavatnet, 10 moh., utgjør den sentrale delen av vassdraget og deler nesten øya i to. Utviklingen av
elveløpet er naturlig og fluviale prosesser er generelt lite aktive. Vassdraget har fire fiskearter med til
dels gode bestander. Storavatnet har fått nasjonal-regional verneverdi knyttet til biologisk mangfold.
Særegne myrområder preger vassdraget og kystfuruskog dominerer skogsområdene. Denne
naturtypen, som i stor grad er borte i andre kystvassdrag, karakteriseres som spesiell, ikke minst på
grunn av beliggenheten så langt vest. Fuglefaunaen er typisk for kystnære furuskoger med innslag av
mer krevende arter. Rødlistede vannfugler, rovfugler og spettearter hekker. Kulturminneinteressene er
store. Kulturminnene representerer bosetting i steinalderen, samt gårds- og utmarksbruk i nyere tid, og
er typiske for dette kystdistriktet.
Det er sprengt ut en kanal mellom to av de største vannene og laget demning/overløp mot et tredje,
slik at de tre største vannene er knyttet sammen. Ved utløpet av Rylandsvatnet ligger et
settefiskanlegg. Tradisjonelt friluftsliv, i stor grad knyttet til vannrelaterte aktiviteter, er stor og
økende.
Styringsgruppens vurdering: Vassdraget har stor verdi for biologisk mangfold. Styringsgruppen
foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen, og vektlegger også verdien av dets kystnære beliggenhet i
kombinasjon med mye opprinnelig natur.

Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Meland kommune er positiv til vern av vassdraget, men viser til at det er eksisterende interesser
knyttet til uttak av drikkevann og til settefiskproduksjon. Også Hordaland fylkeskommune anbefaler
vern av vassdraget. Forum for natur og friluftsliv Hordaland og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
går inn for vern av vassdraget. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap har ingen merknader til
verneforslaget, og Norges Skogeierforbund går imot vern. Direktoratet for naturforvaltning nevner
Rylandsvassdraget som et av kystvassdragene som bør vernes. Fiskeridirektoratet viser til at det er
settefiskinteresser knyttet til vassdraget.
NVE er klar over at vassdraget har vesentlige vernekvaliteter samtidig som det er knyttet store
interesser til uttak av vann. Vannsystemet som sådan er ikke urørt, det er bl.a. gitt konsesjon til
regulering av Storevatn i forbindelse med et settefiskanlegg uten krav til minstevannsføring.

Vassdraget er heller ikke urørt etter definisjon av inngrepsfri natur. NVE finner å vektlegge disse
forhold og anbefaler ikke vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Hordaland fylkeskommune, fylkesmannen i Hordaland, Naturvernforbundet i Hordaland og DN går
inn for vern av vassdraget. DN fremhever at dette er et kystvassdrag som må vernes, blant annet av
hensyn til representativitet.
Departementet tilrår at Rylandsvassdraget tas inn i verneplanen.

