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Sammendrag: 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for nye Malangen skole i Meistervik er det blitt 
utarbeidet er faggrunnlag for naturmangfold. Dette faggrunnlaget bygger på eksisterende 
data og feltarbeid utført 8. oktober 2021. Det ble gjort en avgrensing av naturtypen 
naturbeitmark i svært dårlig tilstand, og området har fått «noe verdi». Det har tidligere 
vært gjort registreringer like utenfor planområdet av tre fuglearter i kategorien VU, og en 
fugleart og hare i kategorien NT. For fugl og pattedyr får hele området «noe verdi», men 
med et svakt datagrunnlag. Det er ikke registrert noen rødlistede karplanter, sopp eller lav 
i områder. En forekomst av sitkagran (SE) er registrert.  
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Forord 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye Malangen skole i Meistervik, 
Balsfjord kommune, har Sállir natur blitt engasjert for å kartlegge naturmangfoldet innenfor 
planområdet som en forberedelse til en eventuell konsekvensutredning. Dette faggrunnlaget 
presenterer en sammenstilling av funn fra feltarbeid og eksisterende data fra tilgjengelige 
databaser. Vi takker for oppdraget!  

 

Kvaløya/Sállir 28.02.2022 

 

Kristin Sommerseth Johansen 
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1 Innledning 
Det planlegges en ny skole i Meistervik i Balsfjord kommune og det utarbeides nå en 
reguleringsplan for tiltaket. Planområdet ligger i bebygd område i Meistervik (figur 2) i 
Balsfjord kommune i Troms og Finnmark. Det er bedt om en kartlegging av naturmangfold i 
planområdet slik at data er klare i tilfelle det stilles krav om konsekvensutredning av tema 
naturmangfold. Denne rapporten presenterer resultatene fra denne kartleggingen. 

 

 
Figur 1.1. Regional plassering av tiltaket. Tiltaket er merket med rød prikk.  

1.1 Planområde 

Planområdet vises i figur 1.2. Området ligger i en sørvendt helling i bebygd område i 
Meistervik. Store deler av planområdet inneholder det som betegnes som «sterkt endret 
mark» og har ingen verdi med tanke på naturmangfold. Resterende areal er tresatte områder 
som har blitt undersøkt ved feltarbeid.  
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Figur 1.2. Planområde er angitt med svart stiplet linje.  

 

2 Material og metode 

2.1 Generell metodikk 

Kartleggingen av området er gjort etter metodikken som er beskrevet i Miljødirektoratets 
instruks for naturtypekartlegging (2021). Verdisetting av området er gjort basert på 
Miljødirektoratets veileder M-1941 «Konsekvensutredninger for klima og miljø». Det er 
dermed gjort verdivurderinger tilsvarende de som danner grunnlaget for en 
konsekvensutredning i henhold til «Håndbok 712 Konsekvensutredninger» fra Statens 
vegvesen, men det har ikke blitt gjennomført fullstendig utredning etter gjeldende metodikk. 

 

2.2 Hva som kartlegges 

Naturmangfold er et vidt tema, og begrepet gir et visst rom for tolkning. Det er derfor behov 
for å presisere hva som inkluderes. Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven slik: 
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biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt 
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Landskapsmessig mangfold utredes 
imidlertid i eget tema og inkluderes ikke her. Menneskers opplevelse av naturmangfold, samt 
jakt og fiske inkluderes heller ikke, da det sorterer under utredningstema allmenn ferdsel og 
friluftsliv. Tabell 2.1 gir en oversikt over tema som det fokuseres på under utredning av 
naturmangfold. 

2.3 Kartleggingsområde 

Det undersøkte området er sammenfallende med planområdet som presentert i tilsendt 
kartmateriale. Nærliggende registreringer funnet i tilgjengelige databaser vil omtales.  

Tabell 2.1. Oversikt over fokusområder i en utredning av naturmangfold. Tabellen er hentet fra Vegvesenets 
håndbok 712. 

 
 

2.4 Vurdering av verdi 

Forekomster av naturmangfold med en viss verdi vurderes og verdisettes i såkalte 
delområder, og resultatet presenteres i et verdikart. Verdivurderingene gjøres etter skala vist 
i tabell 2.2. 
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Tabell 2.2. Verdivurdering av naturtyper, arter og deres økologiske funksjonsområder. Illustrasjon hentet fra 
Miljødirektoratets veileder M-1941 «Konsekvensutredninger for klima og miljø». Andre tema er klippet ut av 
tabellen. 

 

 

 
 

Forekomster av viktige naturtyper har alltid hatt mye fokus i konsekvensutredninger siden DN 
håndbok 13 (Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold) kom ut første 
gang på 1990-tallet. Denne metodikken brukes i noen grad fremdeles, men er i ferd med å 
erstattes av kartlegginger utført etter klassifikasjonssystemet «Natur i Norge» (NiN) som har 
vært implementert i all offentlig naturkartlegging de siste årene. Viktige naturtyper omfatter 
rødlistede naturtyper og utvalgte naturtyper. De rødlistede naturtypene er av ekspertgrupper 
vurdert til å ha en viss fare for å gå tapt i Norge, og deles inn i ulike risikogrupper fra Nær truet 
(NT), via sårbar (VU) og sterkt truet (EN) til kritisk truet (CR). De nær truede (NT) naturtypene 
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kan være relativt vanlige naturtyper som har hatt eller har en betydelig arealmessig 
tilbakegang eller betydelig forringelse i store arealer. Det gjelder for eksempel semi-naturlig 
kulturmark som gror igjen ettersom en går over til intensivt jordbruk. Utvalgte naturtyper er 
et utvalg av både rødlistede og andre sjeldne naturtyper som er spesielt viktige for det 
biologiske mangfoldet. 

Disse naturtypene er beskrevet ut fra klassifikasjonssystemet «Natur i Norge» (NiN). Etter 
bestemte kriterier blir forekomster av slike naturtyper kvalitetsvurdert under kartlegging. 
Kvalitetsvurderingen består av to komponenter, «tilstand» og «naturmangfold» 
Tilstandsvurderinger vurderes etter en skala på tre trinn (dårlig, middels og god) etter kriterier 
som fokuserer på faktorer som slitasje, spor etter tyngre kjøretøy, kraftlinjer, grøfting og 
annet. For semi-naturlig mark vurderes også aktuell hevd og gjengroingstilstand. Semi-
naturlige typer slik som naturbeitemarker, boreal hei og tradisjonelt drevne slåtter 
klassifiseres som dette til de har grodd helt igjen og gått over til å bli en skogstype. De mest 
gjengrodde semi-naturlige typene vil derfor være preget av et ungt tresjikt, mens feltsjiktet 
og bunnsjiktet fremdeles har noe engpreg. Slike gjengrodde forekomster vil typisk ha dårlig 
tilstand. 

Vurderingen av naturmangfold innen disse naturtypene omfatter størrelse og variasjon i 
utforminger innen naturtypen, forekomst av typiske arter og ikke minst forekomst av 
rødlistede og prioriterte arter. Naturmangfoldsvurderingene gjøres også etter en skala på tre 
trinn (lavt, middels og høyt). Lokalitetskvalitetsvurderingen er så en automatisk funksjon av 
tilstand og naturmangfold og kan spenne fra svært høy lokalitetskvalitet via høy og moderat 
til lav kvalitet. Disse resultatene brukes så i verdivurderinger under konsekvensutredninger. 

 

2.5 Datagrunnlag og feltarbeid 

Feltarbeidet ble utført 8 oktober 2021. Dette var noe sent for vegetasjonskartlegging, men 
det var mulig å få et inntrykk av naturtyper på stedet og dermed også potensialet for 
rødlistede arter. Det var ellers pent vær og gode forhold for feltarbeid.  
 
Eksisterende data fra tilgjengelige databaser som naturbase.no og 
artskart.artsdatabanken.no er også benyttet som datagrunnlag.  
 
 

3 Resultater 

3.1 Naturtyper og vegetasjon 

Planområdet inneholder store deler dyrka mark og boligområder med plener og veier. I 
vestkanten av planområdet ble det likevel avgrenset en lokalitet med semi-naturlig mark (figur 
3.1 og forsidebilde). Dette er en naturbeitemark av typen T32 – C9, kalkrik fukteng med mindre 
hevdpreg. Artsinventaret er trivielt med arter som hvitbladtistel, rips, kranskonvall, skogfiol, 
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gullris, blåbær, skogsstorkenebb og sølvbunke (ikke uttømmende liste). Ingen rødlistede arter 
ble funnet. Denne beitemarka har blitt vurdert til å være i seint gjengroingsstadium og 
lokalitetskvaliteten er derfor bestemt til «svært dårlig kvalitet». Dette tilsier at området har 
«noe verdi» ifølge tabell 2.2. Dette er markert som oransje areal i kartet i figur 3.2. 

De resterende naturområdene planområdet inneholder blåbærskog/bærlyngskog, som ikke 
avgrenses ifølge Miljødirektoratets instruks. 

 
Figur 3.1. Naturbeitemark i seint gjengroingsstadium.  
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Figur 3.2. Planområde er markert med svart linje. Lokalisering av avgrenset naturtype naturbeitemark med «noe 
verdi» er markert med oransje felt. Resterende areal har ingen verdi for deltema naturtyper.  

3.2 Rødlistede arter og fugl 

Det ble ikke gjort noen funn av rødlistede arter av noen artsgrupper under feltarbeidet. Av 
tidligere registreringer i offentlig tilgjengelige databaser går det frem at det er observert tre 
rødlistede fugler i kategorien VU (sårbar): granmeis, grønnfink og gulspurv innenfor 
planområdet. Det er også registrert gråspurv og hare i kategorien NT, nær truet. Alle disse 
registreringene er gjort ca. 200 meter unna planområdet, og det er sannsynlig at disse artene 
også forkommer innenfor planområdet. Vurderingene som plasserer disse artene i sine 
rødlistekategorier er basert på faktisk og/eller estimert bestandsnedgang de siste år, eller 
forventet nedgang kommende år. Ifølge Norsk rødliste for arter (2021) er det følgende 
faktorer det som truer disse artene mest:  

Granmeis: Trives i blandingsskog i nærheten av fuktige områder, og fragmentering av slike 
områder kan virke negativt på bestanden.  

Grønnfink: Vurdert som sårbar på grunn av bestandsnedgang som skyldes en 
sykdomsepidemi. 

Gulspurv: Gulspurv er en av våre kulturmarkstilknyttede fuglearter, og bestandsnedgangen er 
knyttet til habitatendringer i kulturlandskapet, og tap av kantsoner, gjengroing og bruk av 
plantevernmidler.  

Gråspurv: Gråspurven er nært knyttet til gårdsbruk med husdyrhold, og en nedgang i slike 
bruk kan gi dårligere mattilgang for gråspurv. Også lavere insektstetthet kan gi dårligere 
mattilgang.  
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Hare: Hvorfor harepopulasjonen i Norge er i nedgang er ikke lett å gi et klart svar på. En rekke 
effekter av klimaendringer er foreslått som viktige faktorer, med varighet av snødekke og 
endrede forhold i mengde harer og rovdyr nevnes som eksempler (om alle fem arter: 
Artsdatabanken, 2021). 

 

Alle registreringer av disse artene er gjort som rene observasjoner, og det er usikkert om de 
hekker/yngler i området. Det finnes imidlertid ikke noen store eller viktige arealer innenfor 
planområdet som kan fungere som viktig funksjonsområde for noen av disse. Arealer med 
trær og kantsoner til åpne arealer vil alltid være et mulig tilholdssted for spurvefugler, og hele 
arealet vurderes til å ha «noe verdi» for fugl.  

 

3.3 Fremmede arter 

Det er ikke tidligere gjort noen registreringer av fremmede arter i planområdet. Under 
feltarbeidet ble det kartlagt en forekomst av sitkagran i øvre del av området, se figurer 3.2 og 
3.3. Sitkagran er vurdert til SE, svært stor risiko på Fremmedartslista 2018.  

 
Figur 3.3. Sitkagran, fremmedart med «svært høy risiko». Foto: Kristin Sommerseth Johansen. 
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4 Konklusjon 
Planområdet består av mye sterkt endret mark, med oppdyrkede enger, veier, plener og 
bygninger. En avgrenisng av en eng med svært dårlig lokalitetskvalitet ble gjort, og denne har 
blitt vurdert til å ha noe verdi. For fugl og pattedyr har hele arealet noe verdi basert på de data 
som finnes per i dag; tre arter i kategorien VU og to i kategorien NT registrert i nærområdet 
men ikke innenfor planområdet. Det er ikke registrert noen rødlistede karplanter, moser, lav 
eller sopp innenfor planområdet. En forekomst av sitkagran (SE) finnes i nordlige del av 
planområdet.  
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