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BAKGRUNN 

I forbindelse med reguleringsplan for industri- og næringsområde på Nordkjosbotn, er det gjort en 

naturfaglig vurdering av planområdet og det er gjort en verdi- og konsekvensvurdering av det samme 

området. Området er kartlagt i felt av biolog Rein Midteng, Asplan Viak 27.6.2011.  

 

 
Figur 1. Planområdet omfatter en del dyrka mark (i framkant) og løvskog i de nedre deler av liavsnittet (i bakgrunnen).  

METODE 
 
Generelt 
Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok 140.  Trinn 1 i 

konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 

3 er konsekvensvurderinger. Se for øvrig de etterfølgende kapitler. 
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Metodikk for verdisetning av naturmiljø 
Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi 

med hensyn til biologisk mangfold. Verdiskalaen er inndelt i en tredelt skala som vist under (eks.).   

 
 
        Liten            Middels            Stor 
|-------------------|----------------|----------------|  
                                  ▲ 
Verdien av utredningsområdet blir fastsatt langs en trinnløs skala. 
 

 

Verdivurderinger foretas og omtales for følgende tre nivåer: (i) enkeltlokaliteter/områder, (ii) 

landskapsøkologiske trekk og (iii) øvrig natur. Verdivurderingene er gjort i hht metodikk for 

konsekvensutredninger i Statens vegvesens håndbok 140, (Statens vegvesen 2006). Områder med 

spesielle kvaliteter mht biologisk mangfold, for eksempel rik løvkog eller forekomster av rødlistede 

arter (se tabell 1), vil oftest medføre at det avgrenses enkeltlokaliteter/områder, naturtypelokaliteter. 

Det er del kriterium (i) som ofte er viktigste faktor for verdisetting av et planområde. 

  
 
Tabell 1: Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140 (noe moderert). 

Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtypeområder 
 

Områder uten prioriterte naturtyper Prioriterte naturtyper i 
verdikategori B eller C  

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori A 

Områder med arts- og 
individmangfold 
 
 
 
 
 
    
Viltområder 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representative for distriktet 
 
 
 
 
          
Registrerte viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1  

Områder med stort artsmangfold i 
lokal eller regional målestokk 
Leveområder for arter i 
kategoriene nær truet (NT) eller 
datamangel (DD) 
Leveområde for arter som står 
oppført på den fylkesvise rødlista 
                        
Registrerte viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3  

Områder med stort artsmangfold i 
nasjonal målestokk 
Leveområder for arter i 
kategoriene kritisk truet (CR), 
direkte truet (EN) og sårbar (VU)  
Områder med forekomst av flere 
rødlistearter i lavere kategorier 
                                
Registrerte viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5  

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt andre, 
landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Områder med ordinær 
landskapsøkologisk betydning 

Inngrepsfrie områder over 1 km fra 
nærmeste tyngre inngrep 
Sammenhengende områder over 3 
km2 med urørt preg 
Enkeltområder eller system av 
områder med lokal eller regional 
landskapsøkologisk betydning 

Inngrepsfrie områder over 3 km fra 
nærmeste tyngre inngrep 
Enkeltområder eller system av 
områder med nasjonal 
landskapsøkologisk betydning 

 
 

Metodikk for verdisetting av (i) enkeltlokaliteter/områder 

Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold er basert på nasjonal metodikk for kartlegging av 

naturtypelokaliteter, dvs. spesielt viktige lokaliteter for biologisk mangfold. Disse betegnes som 

prioriterte naturtyper og viktige viltområder  (Direktoratet for naturforvaltning www.dirnat.no).  

 

1) Naturtyper: Naturtypekartleggingen er basert på kartlegging av 56 naturtyper av særlig verdi for 

biologisk mangfold, og kjente naturtypelokaliteter vises på www.naturbase.no.   Slik kartlegging 

avgrenser områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Lokalitetene verdisettes fra 

nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/ viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter 

denne metodikken utgjør som oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og ”lista” ligger således 

relativt høyt for at en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i 

http://www.naturbase.no/
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hovedsak botaniske kriterier. Eksempler på prioriterte naturtyper er slåtteenger, dammer og biologisk 

gammel barskog. 

 

2) Viktige viltområder: Kartleggingen avgrenser områder som er spesielt viktige for prioriterte 

viltarter. Slike områder omtales som viktige viltområder eller viktige vilttrekk. Disse lokalitetene 

verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/ viktig (B) til høy lokal verdi (C). 

Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de 

avgrenses basert på viltfaglige kriterier. Områdene kan være klart definert avgrenset, som for eksempel 

et tjern viktig for våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller mer diffust avgrenset som for 

eksempel leveområder for storfugl.  

 

Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ 

bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser til siste versjon av den norske 

rødlista (Kålås m.fl. 2010). Kjente funn av rødlistearter ligger på Artskart hos www.artsdatabanken.no. 

Denne siden ble sjekket i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen, dvs. 23.6.11.  
 
Tabell 2: Verdiklassifisering av naturtypelokaliteter og viktige viltområder basert på DN-håndbok 13-1999 og Håndbok 140.  

Naturforhold Verdi 
(DN-håndbøkene) 

Verdi KU 
(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 
lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 

Viktig natur B – viktig Middels verdi Regional verdi 

Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 

Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 
fagtemaet 

- 

 
 

Metodikk for verdisetting av (ii) landskapsøkologiske trekk/funksjoner 
Med dette menes utredningsområdets betydning i en større landskapsøkologisk sammenheng. Visse 

naturområder har større betydning enn andre områder. Områder med landskapsøkologisk betydning 

omhandler viktige sammenhenger i landskapet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter, 

viltområder eller annen natur. 

 

Dette kan for eksempel være områder forvaltningsmessige viktige arter en sjelden gang bruker. Et 

annet eksempel er areal som elg bruker i sin vandring mellom sommer- og vinteroppholdsplasser, men 

som ikke i seg selv er en del av leveområdet. For eksempel er det kjent at elg vandrer fra Dokkfløy-

området i Oppland og helt til Gardermoen og følger faste trekk i landskapet.  

 

Metodikk for verdisetting av (iii) øvrig natur 
Med øvrig natur menes for eksempel fattige vegetasjonstyper med ordinær artssammensetning, ung 

middelaldrende og halvgammel skog uten spesielle biologiske verdier, gjengroende kulturlandskap og 

arealer med mange fremmede arter etc. På bakgrunn av verdikriteriene i tabell 1, kan også deler av et 

utredningsareal få karakteriseringen ”ingen relevans” for fagtema naturmiljø. Dette er arealer som er 

nedbygd av menneskelig infrastruktur og bygning, for eksempel veger, industriområder og 

boligområder. Arealer som består av fulldyrket mark er også kategorisert på denne måten (”ingen 

relevans”). 

 

Øvrig natur verdisettes med pilfigur som viser områdets verdi. 
  
 
Liten                Middels            Stor 
|-------------------|----------------|----------------| 
                                ▲ 

http://www.artsdatabanken.no/
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Kriterier for omfang 
Omfangsvurderingene er et utrykk for hvilke negative tiltak som vil påvirke naturmiljøet og hvilket 

omfang disse tiltakene vil ha. Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i Statens vegvesens håndbok 

140. 

 

Omfanget angis på en skala fra ”stort positivt omfang” til ”stort negativt omfang”. Omfang vurderes 

for de geografisk samme områder som er verdivurdert.  Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet, 

som er dagens situasjon vurdert mot forventede endringer som følge av planlagte utbygging.  

Omfanget rangeres på en 6-delt skala fra ”stort positivt” til ”stort negativt”:   
 
 
       Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt       Middels negativt      negativt           positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 
                                                   ▲ 

Omfang av tiltaket angis på en trinnløs skala. 

 
 

Tabellen under gjengir kriteriene for å bedømme omfang for naturmiljø. Tabellen er gjengitt 

direkte fra Statens vegvesen, håndbok 140. 
 
Tabell 3: Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for naturmiljø  

 Stort positivt omfang Middels positivt 
omfang 

Lite/intet omfang Middels negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder 

Tiltaket vil i stor grad 
styrke viktige 
biologiske eller 
landskapsøkologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 

Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske eller 
landskapsøkologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil bryte 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Arter 
(dyr og planter) 

Tiltaket vil i stor grad 
øke artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre deres 
vekst- og levevilkår  

Tiltaket vil øke arts-
mangfoldet eller 
forekomst av arter 
eller bedre deres 
vekst- og levevilkår  

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
artsmangfoldet eller 
forekomst av arter 
eller deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i noen grad 
redusere artsmang-
foldet eller forekomst 
av arter eller forringe 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i stor 
grad redusere  
artsmangfoldet eller 
fjerne forekomst av 
arter eller ødelegge 
deres vekst- og 
levevilkår  

Naturhistoriske 
forekomster 

Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

Tiltaket vil forringe 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

Tiltaket vil ødelegge 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

 
Konsekvenser 
Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av endringer 

tiltaket vil påføre landskapet for å få den samlede konsekvensen. Konsekvenser er de fordeler og 

ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes 

langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til svært positiv konsekvens.  Konsekvensen for 

et miljø/område framkommer ved å bruke systematikken i konsekvensviften etter håndbok 140. 

 

I vurderingen av konsekvens for tema naturmiljø er den verdisatte naturtypelokaliteten, viktige 

landskapsøkologiske trekk og annen natur behandlet hver for seg, men de inngår til slutt i den totale 

vurderingen av tiltaket.  
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Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140. 

 
 

Meget stor positiv konsekvens  + + + + Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - 

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens - 

Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens - / -- 

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - 

Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / - - - 

Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens - - - 

Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ 
konsekvens 

- - -/ - - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - - 

Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 
området blir ikke berørt 

 

Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 

 

Influensområde 

Naturkvaliteter er kartlagt innenfor planområdet. Influensområdet er vurdert til å være 100 meter 

utenfor grensene til planområdet. Naturverdier er ikke kartlagt innenfor influensområdet, men 

eventuelle kjente naturverdier er sjekket.    
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DATAGRUNNLAG 

 

Notatet bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Feltarbeid ble gjennomført av Rune 

Solvang 27.6.2011. Øvrige viktige kilder er Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase 

(www.naturbase.no) og artskartdatabasen fra Artsdatabanken som viser funn av rødlistede arter eller 

andre forvaltningsmessig interessante arter (www.artsdatabanken.no). I tillegg er berggrunns- og 

kvartærgeologikart sjekket (www.ngu.no). Innenfor planområdet er det ikke kjent registreringer fra før, 

og feltarbeid var derfor avgjørende for å få en oppdatert status om naturverdier.   

BESKRIVELSE AV NATURGRUNNLAGET  

Berggrunnen i området domineres i hovedsak av fattige bergarter, som gir dårlige forhold for krevende 

planterarter. Langs enkelte sig er vegetasjonen litt rikere og det er rikere sigevann fra den amfibolitten 

som er årsak til mindre partier med rikere vegetasjon langs bekkesigene. 

 

 
Figur 2. Berggrunnen i området domineres av fattige bergarter. Brunt er sandstein og skifer og rosa er gneis. Grønt er gneis, skifer og sandstein 
med stedvis innslag av amfibolitt. Det er rikere sigevann fra den amfibolitten som er årsak til mindre partier med rikere vegetasjon langs 
bekkesigene. 

Generell naturbeskrivelse 

i) Skogen i lisiden 

Skogen i lisiden er dominert av fattig skrubbebær dominert bjørkeskog. I slike områder vokser lite 

krevende arter som skrubbebær, blåbær, smyle, gaukesyre, norsk vintergrønn eller legevintergrønn og  

fugletelg. I tillegg forkommer en hel del enghumleblom spredt i hele området. Andre mer fåtallige arter 

var korallrot, gjerdevikke, gullris, svæve sp. og nikkevintergrønn. Enkelte av de mindre bekkene som 

renner gjennom området har litt rikere flora i tilknytning til selve vannkanten. Gulsildre som er 

kalkkrevende ble registrert i små mengde langs et par bekker. I fuktigere forsenkninger forekommer 

for øvrig en del lite krevende arter mjødurt, myrhatt, molte, kvitbladtistel, duskmyrull, skogsnelle og 

engsnelle. I mye av lisiden er det tidligere blitt beitet men skogen har for lengst overtatt. I slike 

områder er det enkelte lysninger i skogen hvor det forekommer arter som skogstorkenebb, skogburkne, 

engsoleie, ryllik, marikåpe sp., hengeving og bringebær.  

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Skogen er ung, tett og mangler biologisk gamle trær. Død ved i form av gadd og læger forekommer 

nesten ikke. Mye av lisiden ser ut til å være et resultat av gjengroing etter opphørt beite og er i dag i et 

ungt suksesjonstrinn. Vegetasjonen langs vannsigene skiller seg i liten grad ut i fra resten av liavsnittet, 

og det er kun mindre forekomster av krevende arter. Selv om gulsildre ble registrert et par steder langs 

vannskanten, er forekomsten av krevende arter for liten til at man kan avgrense naturtypelokaliteter.   

Figur 3. Fattig skrubbebær bjørkeskog dominerer planområdet. Særlig langs bekkedrag er det mye selje og litt vier sp.  
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Figur 4. Ung løvskog på tidligere mer åpen beitemark.  

ii) Landbruksområder 

Landbruksområdene er preget av gjødsling samt enkelte steder ser det ut til at noe areal er i gjengroing, 

og ingen verdifulle områder som for eksempel naturbeitemark eller slåttemark ble sett.  

 

 
Figur 5. Jordbruksarealene domineres av gjødsla eng som i tillegg virker å være noe i gjengroing en del steder.  
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iii) Areal på nordsiden av kommunal vei til næringsområdene 
 
Et mindre areal på nordsiden av kommunal vei til næringsområdene er pr. i dag ikke bygd ut. Dette 

området har mange likhetstrekk med skogen i lisiden. Fattig skrubbebær dominert bjørkeskog 

dominerer, mens det i forsenkninger og langs en bekkekant dominerer selje og med en del innslag av 

vier. Selje vokser for øvrig spredt også i bjørkeskogen sammen med noe rogn. Karplantefloraen og 

domineres av røsslyng, skrubbebær, blåbær og fugletelg. Ingen krevende arter ble registrert.  

 

Ingen krevende fuglearter ble hørt eller sett. Den eneste noe interessante observasjonen, var storspove 

som ble skremt opp på åkerareal utenfor influensområdet og hadde adferd som tyder på hekking. Arten 

kan kanskje også hekke innenfor planområdet.  
 

 
Figur 6. Fattig bjørkeskog dominerer mye av arealet på nordsiden av veien. 

 

VERDIVURDERING 

Spesielt viktige områder for biologisk mangfold 

I plan- og influensområdet er det ikke funnet grunnlag for å avgrense naturtypelokaliteter, ei heller 

viktige viltområder.   
 

Landskapsøkologiske verdier 

Det er ikke kjent at området har noen viktige landskapsøkologiske funksjoner. 
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Øvrig natur 

Øvrig natur har liten verdi.  
 
 
 

OMFANG- OG KONSEKVENSVURDERING 

Omfang- og konsekvensvurderingen er gjort med grunnlag i verdiene beskrevet i foregående 

kapittel, og med utgangspunkt i at naturen omreguleres til utbygging.  

 

Prioriterte naturtyper og viktige viltområder 

Slike er ikke funnet i plan- eller influensområdet. 

 

Landskapsøkologisk verdi 

Den landskapsøkologiske verdien er liten. Omfanget er lite negativt da tiltaket stort sett ikke vil 

endre viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Konsekvens er liten negativ.   

 

Øvrig natur 

Øvrig natur har liten verdi. Omfanget er stort negativt da tiltaket i stor grad vil redusere  

artsmangfoldet og fjerne forekomst av arter og ødelegge deres vekst- og levevilkår. Konsekvens er 

liten negativ grunnet at planområdet har liten naturverdi.  

 

Samlet konsekvensgrad:  

Området er samlet sett vurdert til å ha liten naturverdi, omfanget av tiltaket er 

vurdert til å være lite-middels negativt, og konsekvensgraden er vurdert til liten 

negativ.  
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