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060/1 Loneelvi (V.nr. 060.4Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Hordaland
Osterøy
57,7 km2
4%
Under behandling
-

Loneelvi ligger på Osterøya og drenerer mot nord, ut Lonevågen til Osterfjord. Skoggrensen ligger ca.
500 moh. I sør og øst ligger fjellområder 500-666 moh. Osterøya utgjør en del av bergartsformasjonen
Bergensbuene som gir sonemessig variasjon i berggrunnen. Dominerende trekk er et kupert landskap
som veksler mellom fjell, skog, kulturmark samt vann- og våtmarksområder. I lavere deler ligger flere
vann som drenerer i ulike retninger til Lonevågen. Utviklingen av elveløpet er naturlig gjennom hele
vassdraget. Flere fosser framstår som viktige kulturlandskapselementer. Vassdraget har gode
fiskebestander og en produktiv smoltproduksjon. Laksestammen har vært knyttet til forskning i
nærmere 40 år og det er utarbeidet driftsplan for anadrom fisk. Vassdraget er regionalt viktig for
vannfugl og Borgovatnet er klassisk lokalitet i fylket for overvintring av sangsvaner. Flere rødlistede
arter hekker.
Utenom kulturlandskap med tilhørende anlegg er det lite tekniske inngrep. Nedbørfeltet er relativt stort
til å være kystnært. Tradisjonelt friluftsliv, bl.a. knyttet til vannrelaterte aktiviteter er stor. Sportsfiske
etter laks er viktig. Det er opparbeidet flere friluftsområder.
Styringsgruppens vurdering: Loneelvi har stor verdi for biologisk mangfold på grunn av en intakt
laksestamme og forekomster av flere rødlistede arter. Det naturlige mangfoldet knyttet til vann er stort,
og vassdraget har også varierte og potensielt rike kulturlandskaper. Styringsgruppen foreslår at
vassdraget tas inn i verneplanen.

Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Osterøy kommune går imot vern av vassdraget bl.a. ut fra hensynet til utnyttelse av vannressursene i
mikro-/minikraftverk. 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 mener vassdraget kan vurderes for vern.
Fiskeridirektoratet viser til at det er settefisk- og kultiveringsinteresser knyttet til vassdraget.
NVE viser til styringsgruppens forslag og anbefaler vern av vassdraget. Det vises for øvrig til at NVE
går inn for at mikro- og minikraftverk skal kunne konsesjonsbehandles også i vernede vassdrag.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Hordaland fylkeskommune og fylkesmannen i Hordaland støtter vern av Loneelvi.
Departementet tilrår at Loneelvi tas inn i verneplanen.

