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Naturtypekartlegging med verdivurdering og konsekvensanalyse i forhold til naturmangfoldet, 
innenfor planområdet i Linddal næringsområde, i Flekkefjord kommune. 

Miljørapporten er utarbeidet av Grimsby Naturtjenester. Org.nr. 995274302 

Adresse; Grimsby Naturtjenester, Nedre Austad, 4400 Flekkefjord.  
Prosjektleder hos Grimsby Naturtjenester: Svein A. Grimsby. sveinarildgrimsby@gmail.com Tel-
97618594. 
Oppdragsgiver: Rådgivertjeneste på oppdrag av Flekkefjord kommune. 

Rapportdato; 10.02. 2022  Oppdraget ble gitt; 09.10. 2021.  

Foto: Forsidebilde viser forekomst av skogfiol (Viola riviniana), foto; Svein Grimsby. 

Nøkkelord;  

Det biologiske mangfoldet; Definert som variasjon av livsformer (planter, dyr og mikroorganismer) deres 
arvestoffer og det komplekse samspillet de er en del av. 

Naturtyper i Norge; En naturtype blir definert på grunnlag av så vel planteliv, dyreliv og miljøfaktorer. 
Naturtypeinndelingen i NiN skal så presist som mulig fange opp variasjon i artssammensetning for flest mulig 
av organismetyper og variasjon langs miljøfaktorer som bestemmer variasjon i artssammensetning. NiN tar 
utgangspunkt i definisjon av naturtyper i Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2009 og er grunnlag for 
Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2011). Norsk Rødliste for arter; En prognose for arters risiko 
for å dø ut fra Norge utarbeidet av Artsdatabanken (siste versjon 2015) Rødlistekriterier A-E; er terskelverdier 
for at arter skal settes i kategorier av å være truet. 

Habitat;  Klassifiseringssystem for å beskrive arters leveområder. Hot-spot- habitat for rødlistearter; system 
som skal gi en klassifisering av kvalitet på habitatet for ulike grupper av arter innenfor den norske rødlista. 

Påvirkningsfaktorer; pågående negativ påvirkningsfaktor er den effekten som fører til nedgang i 
populasjonsstørrelse, ofte som resultat av redusert habitatkvalitet. 

Fragmentering; gjelder når individer finnes i små og isolerte populasjoner som kan dø ut, og det er liten 
sannsynlighet for rekolonisering om del-populasjoner dør ut. 

Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse; Stortinget vedtok våren 2016 «Natur for livet. Norsk 
handlingsplan for naturmangfold» (Meld. St. 14 (2015−2016)). I handlingsplanen pekes det på at «for 
arealforvaltningen er det viktig særlig å prioritere kartlegging av naturverdier som det trengs kunnskap om i 
de daglige beslutninger som skal tas om arealbruk og andre påvirkningsfaktorer. 

Viktige økologiske funksjonsområder; Med økologisk funksjonsområde menes "et område som oppfyller en 
økologisk funksjon for en art" (Meld. St. 14 2015-2016). 

Naturskog; defineres som skogsmark med skogbestand framkommet ved naturlig foryngelse av 
stedegent genmateriale, der menneskelig påvirkning har funnet sted i så liten utstrekning, for så lang 
tid tilbake, eller er utført på en slik måte, at skogsmarksystemets naturlige struktur, sammensetning, 
og økologiske prosesser dominerer. 

Normalskog; defineres som skogbestand som er forstlig drevet i henhold til skogbrukets standarder og med 
de til gjeldene tekniske hjelpemidler. 
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Sammendrag 

Bakgrunn; I forbindelse med arbeid med reguleringsplanen er Grimsby Naturtjenester kontaktet, 
for å gi en konsekvensanalyse og verdivurdering i forhold til naturmangfoldloven og ny-kartlegge 
naturtyper og naturobjekt i tilknytning til planfeltet.  

Rapporten har som mål å beskrive forventet verdi og samtidig belyse konsekvenser gjennomføring av 
planforslaget vil få for det biologiske mangfoldet, disse bygger på intensjonene i naturmangfold-loven.  I den 
forbindelse viser jeg til dagens utredning i reguleringsplanarbeidet for Lindlandsknuten i Flekkefjord kommune. 

Metode; Denne miljørapporten skal behandle følgende tema som er viktige for å gi en 
avklaring i forhold til verdier innenfor naturmangfoldet;  

Mandatet er utarbeiding av konsekvensanalyse i forhold til naturtyper (NiN2-instruksen) og arter- 
funksjonsområder (forvaltningsverdi), dette for å sjekke opp naturtypetilknytning og status innenfor 
ny tiltakssone i planområdet i sør-øst som er uberørt av dagens anleggsvirksomhet.  

  Grunnlag for en konsekvensanalyse med status over naturmangfoldet i hele planområdet. 

Rapporten er en konsekvensanalyse som skal være basert på en standardisert og systematisk tre -trinns 
prosedyre som gjør konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere etterprøvbart. 

Datagrunnlag beskriver status i dag. 

Trinn 1. Status/verdi, med verdisetting av landskap, økosystem, naturtyper, livsmiljø og prioriterte arter  

Trinn 2. Omfang (påvirkning), med metodikk som er hentet fra Statens Vegvesen, Håndbok V712. 

Trinn 3. Konsekvens, for å få en samlet konsekvens brukes en skala med ulike trinn- fra sterkt positivt- ingen – 
sterkt negativ konsekvens.  

Konklusjon; 

Hele planområdet (undersøkelsesfeltet) – og hvert delområde innenfor naturlig fastmarkmark og 
våtmark (myrdekket mark) er blitt vurdert ut fra naturtypeverdi ut fra NiN2- instruksen og 
forvaltningsmessig betydning. Det er ut fra denne analysen blitt registrert artsfunksjonsområder i 
soner av reguleringsplanfeltet, dette er livsmiljø som kan bli påvirket av endringer (virksomheten) i 
selve plansonen, ved at artens funksjoner (opptredener) blir belastet og arten dermed blir negativt 
påvirket. Dette er stasjonære arter knyttet til spesielle livsmiljø i bratte nord-vestvendte bergvegger 
med sildresoner i fjell, arter som er avhengig av høy fuktighet og jevn skygge fra tre-dekning- og 
terreng-eksponeringseffekt for å opprettholde sin kvalitet og livsmiljøtilstand.  

For å kunne gjennomføre en regulering innenfor arealet som grenser opp til disse partiene der disse 
naturmangfoldverdiene finnes, og der disse forekomstene som er av særlig stor (nasjonal) 
forvaltningsmessig betydning er blitt registrert, så vil det være aktuelt (og avgjørende) å opprette en 
buffersone for å beskytte influenssonen til disse forekomstene slik av disse ikke skal bli negativt 
belastet- sterkt forringet- eller at den økologiske funksjonen som opprettholder disse verdiene blir 
ødelagt. Den planlagte regulering ut fra angitt reguleringsplansone, vil ut fra dette gi sterk forringelse 
av naturmangfoldverdien hvis deler av selve artsfunksjonsområdet – eller en opprettet 
beskyttelsessoner rundt disse artsforekomstene blir belastet, dette vil gi stor grad av negativ 
konsekvens.  

Det er også registrert leveområder for mobile arter med stor forvaltningsinteresse tilgrensende 
områder, som kan få influenssoner påvirket av endringer som følge av regulering i noen av disse 
delområdene, men ut fra artsgruppesammensetning i tre-sjiktet, innhold av død-ved, 
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skogbestandsdynamikk og struktur på skogen innenfor selve planområdet så vil endringer her ha 
mindre betydning i forhold til denne arts-områdefunksjonen.  

Selve reguleringsplansonen inneholder også ett lite parti med myrdekket mark denne naturtypen har 
en viktig økologisk funksjon i form av myras torvproduserende evne. På denne lokaliteten med åpen- 
delvis skog- og krattbevokst jordvannsmyr er den økologiske tilstanden i forhold til denne 
miljøvariabelen av moderat- svakt negativ lokalitetskvalitet, ut fra at myra preges av endring i 
artssammensetning og gjengroing av arter fra skogbiomet i bunn-feltsjiktet, dette påvirker 
torvsubstratene og dermed myras torvproduserende evne.  

I de andre delområdene er det bare registrert livsmiljø der den samlede lokalitetsverdi er i kategorier 
av ubetydelig- moderat vekting 0-1(verdiskala 0-4), og i forhold til forvaltningsmessig status 
(naturtypestatus i nøytral tilstand) er naturtypeverdien ikke satt i kategorier av stort lokalt – eller 
nasjonalt nivå.  Dette påvirker omfanget og den mulige virkningen- konsekvensen disse endringene vil 
kunne gi for den samlede naturmangfoldverdien (verdien av alle livsmedier-livsmiljø og elementer 
som danner naturtype-lokaliteten) innenfor hvert av de aktuelle delområdene. Planlagt regulering vil 
ut over dette ikke påføre andre naturtyper eller arts-økologisk funksjonsområder (livsmedier-livsmiljø) 
høyere grad av negativ konsekvens i andre delområder.  
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1.0 Bakgrunn; 
1.1  Selve naturtypekartleggingen  

Grimsby Naturtjenester har på oppdrag for tiltakshavere utført biologiske undersøkelser (kartlagt og 
analysert tidligere registrerte naturtyper og naturobjekt) innenfor hele undersøkelsesfeltet – 
medregnet mulige influenssoner som kan bli påvirket- med planlagt reguleringsplansone knyttet til 
LNF-arealsone med naturlig åpen- skogdekket fastmark og våtmark i form av myr innenfor 
planområdet. 

Kart som viser grenser for reguleringsplanfelt og tiltakssonens plassering i terrenget. 

 
Figur 1. Kartskisse som viser undersøkelsesfeltet som omfatter, Linddal næringsområde (Planidentifikasjon 201504) ved 
Djupviksveien- og tiltakssonen i forbindelse med detaljreguleringsplanarbeidet, på Linddalsknuten – eiendom 101/1 i 
Flekkefjord kommune. 
Denne registrantens oppgave har vært å ny-kartlegge naturtyper etter NiN2-instruksen og 
dokumentere tidligere registrerte landskaps- og naturtyper (naturtypeobjekt) i terrestriske 
(fastmarksystemer) innenfor hele undersøkelsesfeltet -som omfatter hele reguleringsplansonen og 
eventuelle influenssoner for livsmiljø som blir påvirket av endringer forårsaket av detaljregulering i 
området, ut fra å være landskapsøkologiske funksjonsområder,  naturtyper- naturtypeobjekter og- 

1.0 Bakgrunn;
1.1 Selve naturtypekart/eggingen

Grimsby Naturtjenester har på oppdrag for tiltakshavere utført biologiske undersøkelser (kartlagt og
analysert tidligere registrerte naturtyper og naturobjekt) innenfor hele undersøkelsesfeltet -
medregnet mulige influenssoner som kan bli påvirket- med planlagt reguleringsplansone knyttet t i l
LNF-arealsone med naturlig åpen- skogdekket fastmark og våtmark i form av myr innenfor
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Kart som viser grenserfor reguleringsplan/elt og tiltakssonensplassering i terrenget.
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NORl< RT 
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© 2022 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meli

!zoom

© Mapbox© OpenStreetMap
Figur 1. Kartskisse som viser undersøke/ses/e/tet som omfatter, Linddal næringsområde (Planidentifikasjon 201504} ved
Djupviksveien- og tiltakssonen i forbinde/se med detaljreguleringsplanarbeidet, på Lindda/sknuten - eiendom 101/1 i
Flekkefjord kommune.
Denne registrantens oppgave har vært å ny-kartlegge naturtyper etter NiN2-instruksen og
dokumentere tidligere registrerte landskaps- og naturtyper (naturtypeobjekt) i terrestriske
(fastmarksystemer) innenfor hele undersøkelsesfeltet -sorn omfatter hele reguleringsplansonen og
eventuelle influenssoner for livsmiljø som blir påvirket av endringer forårsaket av detaljregulering i
området, ut fra å være landskapsøkologiske funksjonsområder, naturtyper- naturtypeobjekter og-
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eller livsmiljø, arts-funksjonsområder og- eller enkeltforekomster som er miljøvektet- har 
forvaltningsmessig betydning.  Dette er grunnlaget for å utarbeide en konsekvensanalyse (verdi- 
omfang- konsekvens) i forhold til naturmangfoldet i området, ut fra mandatet som er satt av 
Naturmangfoldloven. Det er St meld nr. 58 (1996-97) om forvaltning og bruk av biologisk mangfold 
skal være økologisk bærekraftig over tid, og utredningsbehov satt av Fylkesmannen som forvalter av 
verdier i forhold til Naturmangfold som skal være retningsgivende for denne oppgaven. Formålet er å 
sørge for at forpliktelser som er satt i forhold til Naturmangfoldloven blir ivaretatt. Målet er å gi svar 
på om det er forvaltningsprioriterte landskap- økosystemer- naturtyper eller arter som blir negativt 
berørt av endringer som forårsakes av at reguleringsplanen blir realisert. Det blir også bli gitt svar på 
om planen påvirker sjeldne, sårbare eller truede arter-vegetasjonstyper eller naturtyper, spesielle -
spesielt artsrike- viktige funksjonsområder (hot-spot habitat) eller ansvarsnatur med nasjonal 
forvaltningsinteresse. Hvis det eventuelt blir registrert slike forvaltningsobjekt skal utredningen gi 
svar på hvilken effekt planen vil ha for disse, og det skal da foreslås avbøtende og- eller 
kompenserende tiltak for å bevare- opprettholde verdien av det biologiske mangfoldet innenfor hele 
undersøkelsesfeltet (selve reguleringsplansonen og influenssoner). Det blir konkludert med om det 
ennå etter gjennomføring av denne kartleggingen finnes grader av kunnskapsmangel som er definert 
i naturmangfoldloven. Oppgaven styres etter mandatet som er satt i Artsdatabanken og 
Miljødirektoratets vedtak som skal sikre en kunnskapsbasert forvaltning av naturen. 

Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet tas i planlegging nye av tiltak som endrer 
naturen, derfor vil vi (Grimsby Naturtjenester) i denne konsekvensutredningen bidra til å skaffe et 
bedre beslutningsgrunnlag i forhold til naturmangfoldet i området. Solid kunnskap om 
miljøkonsekvensene er en forutsetning for at det tas hensyn til dem, sier Ellen Hambro, direktør i 
Miljødirektoratet. Dette er også vårt mandat i forbindelse med arbeidet med forvaltning av 
naturmangfoldet i vårt daglige virke.  

Målet med denne analysen og retningslinjen for Grimsby Naturtjenester sitt arbeid, er en håndhevelse 
av naturmangfoldloven på en måte som gir en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. 

 

1.2 Naturmangfoldet. 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), 
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold 
knyttet til disse. 

Temaet er konsekvens utredet i egen rapport og det vises til denne. 

 

2.0  Utbyggingsplaner 

 2.1  Generelt. 
Pågående detaljreguleringsplanarbeid innenfor Linddalsknuten området, med endret arealformål for 
LNF-sone på regulert areal med mål om opparbeidelse av næringsareal på eiendom 101/1- m.fl.  
(Linddalen) i Flekkefjord kommune. 

Tiltakssonen ligger i et område med få naturtyper i åpen – skogdekket fastmark og i liten grad myr-
dekket våtmark, som i liten grad er preget av menneskeskapt aktivitet (menneskeskapte objekt), 
utenom dagens skogbruksaktivitet i området. 

eller livsmiljø, arts-funksjonsområder og- eller enkeltforekomster som er miljøvektet- har
forvaltningsmessig betydning. Dette er grunnlaget for å utarbeide en konsekvensanalyse (verdi-
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miljøkonsekvensene er en forutsetning f o r at det tas hensyn ti l dem, sier Ellen Hambro, direktør i
Miljødirektoratet. Dette er også vårt mandat i forbindelse med arbeidet med forvaltning av
naturmangfoldet i vårt daglige virke.

Målet med denne analysen og retningslinjen f o r Grimsby Naturtjenester sitt arbeid, er en håndhevelse
av naturmangfold/aven på en måte som gir en bærekraftig utvikling av vårt samfunn.

1.2 Naturmangfoldet.

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold
knyttet t i l disse.

Temaet er konsekvens utredet i egen rapport og det vises ti l denne.

2.0 Utbyggingsplaner

2.1 Generelt.
Pågående detaljreguleringsplanarbeid innenfor Linddalsknuten området, med endret arealformål for
LNF-sone på regulert areal med mål om opparbeidelse av næringsareal på eiendom 101/1- m.fl.
(Linddalen) i Flekkefjord kommune.

Tiltakssonen ligger i et område med få naturtyper i åpen - skogdekket fastmark og i liten grad myr-
dekket våtmark, som i liten grad er preget av menneskeskapt aktivitet (menneskeskapte objekt),
utenom dagens skogbruksaktivitet i området.
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For opplysninger om utbyggingsplaner for reguleringsplansone viser jeg til tidligere planutredning og 
detaljregulering med kart og figurer som viser reguleringsplaner innenfor reguleringsplansonen. 

2.2 Alternativene. 
Det foreligger bare ett utbyggingsalternativ. Dette skal konsekvens-utredes opp mot ett 0-alternativ. 

Null-alternativet skal beskrive nåværende miljøtilstand, ut fra dagens arealformål innenfor 
eksisterende detaljreguleringssone og i tillegg gi oversikt over hvordan livsmiljøet antas å utvikle seg 
uavhengig av endringer som kan tilskrives denne planen og tiltak som forårsakes av denne, 
sammenlignet med endringer som blir ny tilstand etter at planen- eller tiltakene er blitt gjennomført. 
Dette for å etablere et presist sammenligningsgrunnlag (naturlig utvikling i endringssituasjoner med- 
uten regulering av området) og vise hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for fremtidig utvikling i 
utredningsområdet.  

Alternativ 0- a/b Dette er definert som dagens situasjon- medregnet naturlige økologiske og 
menneskebetingede endringsprosesser i naturen, som er betinget av tilstands-suksesjons- endring. 

Alternativ 1-  Dette er utbyggingsalternativet- planendrings forslaget, omfatter planen om 
utbygging av alle nye planlagte objekter. Det er dette som gir grunnlag for vurdering av de mulige 
konsekvenser av omdisponering og endringer denne reguleringen gir, for alle delområder med areal 
som inneholder landskap, naturtyper- og- eller naturtypeobjekt med innhold av livsmedier -livsmiljø 
med utvidet verdi-miljøvekt, eller har landskapsøkologiske – eller artsfunksjonsområder med stor -
særlig stor forvaltningsinteresse. Dette gjelder areal som er berørt av den endringen omregulering til 
det nye formålet gir for naturmangfoldverdien og for livsmedier-miljø- funksjon -strukturer-
tilstander- med utvidet verdi, slik det er i dagens situasjon – medregnet naturlig suksesjonsendring.  
Analyse av virkning og konsekvens gjelder for livsmiljø som blir endret -eller i vesentlig grad forringet, 
der kvaliteten – mengden- variasjonen av livsmedier -artsmangfold blir redusert - økologisk 
stabiliserende funksjoner blir ødelagt (i begrenset tidsomfang- eller permanent), eller der forholdene 
ikke blir forringet i vesentlig grad og der miljøforholdene i forhold til denne verdien-funksjonen blir 
forbedret. I tilfeller der endringer som følger av omreguleringer får vesentlig negativ virkning og 
konsekvens, kan det ha betydning – eller det kan være avgjørende, å foreta avbøtende tiltak eller 
restaureringstiltak som kompensasjon for disse negative påvirkere for naturtilstanden. Dette kan ha 
vesentlig betydning for å opprettholde-bevare- eller forbedre verdien av naturmangfoldet, i disse 
sonene der selve funksjonsarealet- eller influenssoner der viktige funksjoner blir påvirket av disse 
endringene. Virkning av endring påvirkes også om tiltakene gjelder for – eller omfatter hele 
delområdet med utvidet naturmangfoldverdi, eller om dette gjelder for begrensede partier-
elementer-funksjoner, og i tillegg i hvor stor grad tiltaket endrer disse livsmiljø verdiene- og 
funksjonene slik det opptrer og fungerer for naturmangfoldet i dag. 

3.0 Metode 
3.1 Formål og gjennomføring. 

Denne rapporten er utarbeidet for å gi en avklaring i forhold til naturmangfoldloven på areal som er 
aktuelt for utbygging, og hvor denne reguleringsplanen blir utarbeidet i dette området. 
Miljøregistreringen omfatter feltregistrering og bearbeiding av tidligere registrert natur og for å 
sjekke status og tilstand innenfor alle naturelementer som kan betydning for mandatet for denne 
utredningen. 

Lokaliteten som representerer reguleringsplansonen med mulige influenssoner for opptredener som 
kan bli påvirket har blitt ny-kartlagt 17. mai og 07. juni 2021, og arealet innenfor ett utvidet 
undersøkelsesfelt som ble registrert den 17. oktober 2021. I tillegg har eksisterende -tidlige kartlagte 
naturobjekt-enheter er blitt undersøkt og analysert i felt. Observasjonsforholdene (årstid-vær-

For opplysninger om utbyggingsplaner for reguleringsplansone viser jeg ti l tidligere planutredning og
detaljregulering med kart og figurer som viser reguleringsplaner innenfor reguleringsplansonen.

2.2 Alternativene.
Det foreligger bare ett utbyggingsalternativ. Dette skal konsekvens-utredes opp mot ett D-alternativ.

Null-alternativet skal beskrive nåværende miljøtilstand, ut fra dagens arealformål innenfor
eksisterende detaljreguleringssone og i tillegg gi oversikt over hvordan livsmiljøet antas å utvikle seg
uavhengig av endringer som kan tilskrives denne planen og tiltak som forårsakes av denne,
sammenlignet med endringer som blir ny tilstand etter at planen- eller tiltakene er blitt gjennomført.
Dette for å etablere et presist sammenligningsgrunnlag (naturlig utvikling i endringssituasjoner med-
uten regulering av området) og vise hvilke forutsetninger som er lagt t i l grunn for fremtidig utvikling i
utredningsområdet.

Alternativ 0- a/b Dette er definert som dagens situasjon- medregnet naturlige økologiske og
menneskebetingede endringsprosesser i naturen, som er betinget av tilstands-suksesjons- endring.

Alternativ 1- Dette er utbyggingsalternativet- planendrings forslaget, omfatter planen om
utbygging av alle nye planlagte objekter. Det er dette som gir grunnlag for vurdering av de mulige
konsekvenser av omdisponering og endringer denne reguleringen gir, for alle delområder med areal
som inneholder landskap, naturtyper- og- eller naturtypeobjekt med innhold av livsmedier -livsmiljø
med utvidet verdi-miljøvekt, eller har landskapsøkologiske - eller artsfunksjonsområder med stor -
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restaureringstiltak som kompensasjon for disse negative påvirkere for naturtilstanden. Dette kan ha
vesentlig betydning for å opprettholde-bevare- eller forbedre verdien av naturmangfoldet, i disse
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endringene. Virkning av endring påvirkes også om tiltakene gjelder for - eller omfatter hele
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elementer-funksjoner, og i tillegg i hvor stor grad tiltaket endrer disse livsmiljø verdiene- og
funksjonene slik det opptrer og fungerer for naturmangfoldet i dag.

3.0 Metode
3.1 Formål og gjennomføring.

Denne rapporten er utarbeidet for å gi en avklaring i forhold ti l naturmangfoldloven på areal som er
aktuelt for utbygging, og hvor denne reguleringsplanen blir utarbeidet i dette området.
Miljøregistreringen omfatter feltregistrering og bearbeiding av tidligere registrert natur og for å
sjekke status og tilstand innenfor alle naturelementer som kan betydning for mandatet for denne
utredningen.

Lokaliteten som representerer reguleringsplansonen med mulige influenssoner for opptredener som
kan bli påvirket har blitt ny-kartlagt 17. mai og 07. juni 2021, og arealet innenfor ett utvidet
undersøkelsesfelt som ble registrert den 17. oktober 2021. I tillegg har eksisterende -tidlige kartlagte
naturobjekt-enheter er blitt undersøkt og analysert i felt. Observasjonsforholdene (årstid-vær-

g



9 
 

markforhold) var gode i forhold til feltregistreringer og for å gi sikker analyse av naturtyper og 
naturobjekt og klassifisering av kvalitet på livsmedier og livsmiljø og lokalitetenes verdi og 
forvaltningsmessige betydning.  

Notatet blir sendt til oppdragsgiver 10. februar 2022.  
Arealet i hele undersøkelsesfeltet- både selve plansonen og influenssoner som kan bli påvirket- er 
knyttet til naturlig fastmarkskogsmark og i liten grad åpent fjell- delvis skogdekket grunnlendt mark, 
og i tillegg ett lite areal med myrdekket våtmark, disse blir presentert som delområder med ulik 
naturtypeverdi og forvaltningsmessig betydning. Naturtypekvaliteten blir vurdert og analysert, 
innenfor hver av de aktuelle landskapsøkologiske funksjonsområdene, alle naturtypene og 
naturtypeobjektene, artene med forvaltningsprioritet og funksjonsområder angis på en syv-delt 
skala: 1 til 7, negativ-liten særs stor verdi som vist i Tabell 0,1.  

Kvalitet- Verdi Kvantifisering 
Sterkt negativ 1 
Negativ  2 
Liten negativ 3  
Ingen endring 4  
Noe økt 5  
Meget stor 6 
Særlig stor 7  
  

Resultatene blir fremstilt på verdi-kart med verditabeller som viser alle registreringsenhetene 
innenfor utredningsområdet som har samme biologiske funksjon og ut fra økologiske- miljøfaglige 
vurdering fungerer som ett sammenhengende område.  

Det tas høyde for usikkerhet knyttet til ulike skjønnsmessige vurderinger, vurdering av effekter, 
avgrensninger og datagrunnlaget. Datagrunnlaget graderes etter en skala fra, 1) Ingen data, 2) 
Mangelfullt, 3) Middels, 4) Godt.  

Grimsby Naturtjenester bruker ny veileder for konsekvensutredning som ble publisert den 14.12. 
2020, målet til Miljødirektoratet er her å bidra til at klima, natur og miljø blir ivaretatt på en bedre 
måte i planlegging av ny utbygging.  

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og 
variasjonen av naturtyper, landskap og geologiske utforminger opprettholdes. For å gi bedret 
beslutningsgrunnlag og begrunnelse for vurdering av hvilken virkning regulering og utbygging vil ha 
for naturmangfoldet, er det også blitt utredet i forhold til omfang og konsekvens. Datasettet med 
forvaltningsprioriterte natur brukes som kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging, 
konsekvensutredninger, vurderinger av bærekraftig bruk av arealer, prioriteringer ved tildeling av 
tilskudd til skjøtsel og restaurering, og kan også brukes ved vurdering av nytt vern.  

Trinn 1: Verdivurdering og kvalitet innenfor alle naturelementer som har betydning for verdien av 
naturmangfoldet i området og som kan bli påvirket av endring som følge av planlagt utvidet 
regulering og tiltak som følger av denne.  

Tabell 0,2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Verneområder 
 

    Vernet natur 

markforhold) var gode i forhold ti l feltregistreringer og for å gi sikker analyse av naturtyper og
naturobjekt og klassifisering av kvalitet på livsmedier og livsmiljø og lokalitetenes verdi og
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Tabell 0,2. Kriterier f o r verdisetting av de ulikefagtemaene.
Verdikriterier- Ubetydeliø Noe verdi Middels verdi
Naturtyper
Verneområder

Svært stor verdi

Vernet natur
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Naturtyper etter 
NiN2- metodikk 
 

LC- Negativ kvalitet Sentrale 
økosystem-svært 
lav kvalitet 

Sentrale 
økosystem – lav 
kvalitet 

Sentrale 
økosystem- høy 
moderat kvalitet 

Sentrale 
økosystem- svært 
høy kvalitet 

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter HB-13. 

LC- Vanlig 
(ordinær) natur- 
livsmiljø 

Lokalt viktig-  
C -verdi. 

Viktig- B-verdi. Spesielt viktig – 
A-verdi. 

Særlig viktig - 
AA-verdi.  
 

Naturtyper i 
ferskvann etter 
HB-15 

LC- vanlig 
(ordinær) natur- 
livsmiljø 

Lokalt viktig C. Viktig B. Spesielt viktig A. Særlig viktig AA. 

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

Vanlige arter og 
funksjonsområder 

Vanlige arter og 
funksjonsområder. 
Ferskvannsfisk 
liten verdi 

Funksjonsområder 
for spesielt 
hensynskrevende 
arter 
 

Funksjonsområder 
for spesielt sårbare 
arter 

Spesielt verdifulle 
arter og 
funksjonsområder. 
Fredede – og 
prioriterte arter 

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

Uten spesielt stor -
utvidet betydning 
for arter- og 
livsmiljø 

Lokalt viktig vilt- og 
trekk-områder- av 
mindre betydning 
for 
sammenbinding av 
arter- og livsmiljø 

Regionalt viktig 
vilt- og trekk-
områder- av 
betydning for 
sammenbinding av 
arter- og livsmiljø  

Nasjonalt viktige 
områder for vilt og 
trekk-områder, 
viktig funksjon- 
sammenbinding av 
bestand-livsmiljø 

Særlig store 
nasjonale vilt og 
trekkruter, og 
særlig viktig for 
sammenbinding 
av bestand-
livsmiljø  
 

Dette er fagtema som er mest aktuelle og som har størst innvirkning for gradering av verdi og 
forvaltningsmessig betydning innenfor marine økosystemer i ulike deler av planfeltet. 

Vurderingene som er presentert i denne rapporten er i tillegg basert på tilgjengelige data: 

• Naturbase (Miljødirektoratet) 

• Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no) 

Trinn 2: Tiltakets omfang og virkningen for hvert delområde.  

Beskrive og vurdere type påvirkning (direkte- og indirekte) og omfang (tidsavgrensede- varige) av 
mulige positive og negative virkninger hvis tiltaket gjennomføres. Også hva planen innebærer for 
hvert av de berørte delområde og i hvor stor grad dette området blir påvirket av planen – og eller 
tiltaket- dette gjelder særlig i forhold til arealbeslag, fragmentering, fremmede organismer og vann-
miljø-påvirkning. Det skal legges vekt på vurdering av virkninger på økologiske funksjoner og 
sammenhenger, påvirkning skal også vurderes i forhold til situasjon i null-alternativet. Omfanget 
vurderes langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang og det skal gis en 
begrunnelse for vurdering av omfang.  

Tabell 0,3. Kriterier for omfang og virkning i forhold til ulike temaer. 
Påvirkning 

     
Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

Bedret tilstand på 
restareal med 
opprinnelig natur 

Uvesentlig virkning Berører > 20%, liten 
forringelse på 
restarealet 

Berører 20-50% 
Middels alvorlig 
forringelse- 
restarealet 

Berører hele- 
vesentlig del av 
restarealet Sterk 
forringelse -av 
berørte soner.  

Økologiske 
funksjons-områder 
for arter 

Økologiske 
funksjoner for 
livsmiljø-arter blir 
styrket og 
gjenopprettet 

Økologiske 
funksjoner for 
livsmiljø litt 
redusert 

Økologiske funksjon 
for arter -livsmiljø 
redusert- og splittes 

Økologiske 
funksjon for 
livsmiljø sterkt 
redusert- og 
splittes 

Økologiske 
funksjoner for 
arter-livsmiljø 
ødelegges-brytes 

Naturtyper etter LC- Negativ kvalitet Sentrale Sentrale Sentrale Sentrale
NiN2- metodikk økosystem-svært økosystem - lav økosystem- høy økosystem- svært

lav kvalitet kvalitet moderat kvalitet høy kvalitet
Naturtyper i LC- Vanlig Lokalt viktig- Viktig- B-verdi. Spesielt viktig- Særlig viktig -
terrestrisk miljø (ordinær) natur- C-verdi. A-verdi. AA-verdi.
etter HB-13. livsmiljø
Naturtyper i LC- vanlig Lokalt viktig C. Viktig B. Spesielt viktig A. Særlig viktig AA.
ferskvann etter (ordinær) natur-
HB-15 livsmiljø
Arter- inkludert Vanlige arter og Vanlige arter og Funksjonsområder Funksjonsområder Spesielt verdifulle
funksjonsområder funksjonsområder funksjonsområder. for spesielt for spesielt sårbare arter og

Ferskvannsfisk hensynskrevende arter funksjonsområder.
liten verdi arter fredede - og

prioriterte arter
Landskaps- Uten spesielt stor - Lokalt viktig vilt- og Regionalt viktig Nasjonalt viktige Særlig store
økologiske utvidet betydning trekk-områder- av vilt- og trekk- områder for vilt og nasjonale vilt og
funksjonsområder for arter- og mindre betydning områder- av trekk-områder, trekkruter, og

livsmiljø for betydning for viktig funksjon- særlig viktig for
sammenbinding av sammenbinding av sammenbinding av sammenbinding
arter- og livsmiljø arter- og livsmiljø bestand-livsmiljø av bestand-

livsmiljø

Dette er fagtema som er mest aktuelle og som har størst innvirkning for gradering av verdi og
forvaltningsmessig betydning innenfor marine økosystemer i ulike deler av planfeltet.

Vurderingene som er presentert i denne rapporten er i tillegg basert på tilgjengelige data:

• Naturbase (Miljødirektoratet)

• Artsdatabanken (http:/ /www.artsdatabanken.na)

Trinn 2: Tiltakets omfang og virkningen for hvert delområde.

Beskrive og vurdere type påvirkning (direkte- og indirekte) og omfang (tidsavgrensede- varige) av
mulige positive og negative virkninger hvis tiltaket gjennomføres. Også hva planen innebærer for
hvert av de berørte delområde og i hvor stor grad dette området blir påvirket av planen - og eller
tiltaket- dette gjelder særlig i forhold ti l arealbeslag, fragmentering, fremmede organismer og vann-
miljø-påvirkning. Det skal legges vekt på vurdering av virkninger på økologiske funksjoner og
sammenhenger, påvirkning skal også vurderes i forhold ti l situasjon i null-alternativet. Omfanget
vurderes langs en skala fra stort negativt omfang ti l stort positivt omfang og det skal gis en
begrunnelse for vurdering av omfang.

Tabell 0,3. Kriterier fo r omfang og virkning i forhold til ulike temaer.
Påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet• I I •Liten<Stor
Naturtyper Bedret tilstand på Uvesentlig virkning Berører> 20%, liten Berører 20-50% Berører hele-

restareal med forringelse på Middels alvorlig vesentlig del av
opprinnelig natur restarealet forringelse- restarealet Sterk

restarealet forringelse -av
berørte soner.

Økologiske Økologiske Økologiske Økologiske funksjon Økologiske Økologiske
funksjons-områder funksjoner for funksjoner for for arter -livsrniljø funksjon for funksjoner for
for arter livsmiljø-arter blir livsmiljø litt redusert- og splittes livsmiljø sterkt arter-livsmiljø

styrket og redusert redusert- og ødelegges-brytes
gjenopprettet splittes
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Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

Gjenoppretting og 
styrking av 
økologiske forhold 

Uvesentlig virkning 
(kort-lang sikt) 

Varig forringelse av 
mindre alvorlig art 

Varig forringelse 
av middels 
alvorlighet 

Varig forringelse 
av høy- 
alvorlighet 

 

Trinn 3. Tiltakets konsekvens.  

Det siste trinnet består i å kombinere verdien av naturelementene innenfor hvert delområde, med 
hvilken virkning og konsekvens dette tiltaket vil gi for disse verdiene. Dette skal beskrive 
alvorlighetsgrad ved gjennomføring av planen for hvert av disse delområdene og usikkerhet skal det 
gjøres rede for.  

Sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens (+++) til meget stor 
negativ konsekvens (----). Vurdering av verdi og konsekvenser følger metodikk fra håndbok 140 fra 
Statens vegvesen (2006). 

Tabell 0,4. Mulig samlet konsekvens i forhold til ulike alternativ. 
Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svært alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor hvert delområde 

       

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor hvert delområde 

       

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde 

       

 

3.2 Verktøy for kartlegging, analyser og konsekvensvurdering for hvert delområde. 

Metodikk for kartlegging av natur er hentet fra Miljødirektoratets kartlegging-mal, grunnlaget for 
analyser hentet i Artsdatabanken sin totale inndeling i Naturtyper i Norge og verdivurdering-
fastsetting er supplert med metodikk i håndbok 13- for naturtyper på land.  

Verdifastsetting av hvert delområde blir også fastsatt ut fra landskapsøkologiske funksjonsområder- 
dette kan være viktig areal for naturmangfoldet, i form av å representere naturkvaliteter som er 
bundet sammen – eller som legger til rette for vandring og spredning (økologisk flyt)- opprettholder 
levedyktige bestander gjennom flyt av gener og individer mellom leveområder.  

Hvert delområde kan også ha utvidet verdi ut fra å ha en funksjon for arter i form av økologiske 
funksjonsområder- områder som inneholder flere viktige funksjoner for en art- flere arter med 
nasjonal forvaltningsinteresse eller flere viktige funksjonsområder for flere ulike arter.  For 
fastsittende arter vil økologiske funksjonsområder gjerne tilsvare levested/habitat og være nær 
knyttet til begreper som habitat-kvaliteter og god økologisk tilstand (jfr. f.eks. Jansson m. fl. 2013). I 
en slik definisjon vil f.eks. alle hotspot-habitater være viktige funksjonsområder for alle truede arter 
som har denne naturtypen som sitt levested. 

Det kan også være naturelementer med stor betydning ut fra å være i kategorier av Norsk rødliste for 
arter fra 2015 eller naturtyper 2018, som er brukt som grunnlag for verdifastsettingen. Her er 
dokumentasjon innhentet gjennom ARKO-prosjektet benyttet til å velge ut FPNT. 
I tillegg natur som er beskyttet via fastsatte lokale- regionale- nasjonale og- eller internasjonale 
forpliktelser eller ulike former for verneverdier.   

Landskaps- Gjenoppretting og Uvesentlig virkning Varig forringelse av Varig forringelse Varig forringelse
økologiske styrking av (kort-lang sikt) mindre alvorlig art av middels av høy-
funksjonsområder økologiske forhold alvorlighet alvorlighet

Trinn 3. Tiltakets konsekvens.

Det siste trinnet består i å kombinere verdien av naturelementene innenfor hvert delområde, med
hvilken virkning og konsekvens dette tiltaket vil gi for disse verdiene. Dette skal beskrive
alvorlighetsgrad ved gjennomføring av planen for hvert av disse delområdene og usikkerhet skal det
gjøres rede for.

Sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens(+++) ti l meget stor
negativ konsekvens(----). Vurdering av verdi og konsekvenser følger metodikk fra håndbok 140 fra
Statens vegvesen (2006).

Tabell 0,4. Mul ig samlet konsekvens i forhold t i l ulike alternativ.
Konsekvens +++/++++ +/++ 0 - -- --- ----

Stor Forbedring Ubetydelig Noe skade Betydelig Alvorlig Svært alvorlig
forbedring av miljø skade skade skade skade

Oa-alt. Uten endring,
innenfor hvert delområde
Ob-alt. Naturlig endring,
innenfor hvert delområde
l-al t . Planlagt endring-
innenfor hvert delområde

3.2 Verktøyfor kartlegging, analyser og konsekvensvurderingfor hvert de/område.

Metodikk for kartlegging av natur er hentet fra Miljødirektoratets kartlegging-mal, grunnlaget for
analyser hentet i Artsdatabanken sin totale inndeling i Naturtyper i Norge og verdivurdering-
fastsetting er supplert med metodikk i håndbok 13- for naturtyper på land.

Verdifastsetting av hvert delområde blir også fastsatt ut fra landskapsøkologiske funksjonsområder-
dette kan være viktig areal for naturmangfoldet, i form av å representere naturkvaliteter som er
bundet sammen - eller som legger t i l rette for vandring og spredning (økologisk flyt)- opprettholder
levedyktige bestander gjennom flyt av gener og individer mellom leveområder.

Hvert delområde kan også ha utvidet verdi ut fra å ha en funksjon for arter i form av økologiske
funksjonsområder- områder som inneholder flere viktige funksjoner for en art- flere arter med
nasjonal forvaltningsinteresse eller flere viktige funksjonsområder for flere ulike arter. For
fastsittende arter vil økologiske funksjonsområder gjerne tilsvare levested/habitat og være nær
knyttet t i l begreper som habitat-kvaliteter og god økologisk tilstand (jfr. f.eks. Jansson m. fl. 2013). I
en slik definisjon vil f.eks. alle hotspot-habitater være viktige funksjonsområder for alle truede arter
som har denne naturtypen som sitt levested.

Det kan også være naturelementer med stor betydning ut fra å være i kategorier av Norsk rødliste for
arter fra 2015 eller naturtyper 2018, som er brukt som grunnlag for verdifastsettingen. Her er
dokumentasjon innhentet gjennom ARKO-prosjektet benyttet t i l å velge ut FPNT.
I tillegg natur som er beskyttet via fastsatte lokale- regionale- nasjonale og- eller internasjonale
forpliktelser eller ulike former for verneverdier.
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Vurdering av verdi bygger både på eksisterende kunnskap og nye registreringer, både på konkrete 
funn og vurdering av potensielle funn ut fra en analyse av naturelementer innenfor lokaliteten, i 
tillegg ut fra lokalitetsnivå (enkeltforekomst) og landskapsnivå (landskapsøkologiske 
funksjonsområder). Det er vesentlig at det blir gjort faglige vurderinger der det brukes de mest 
relevante grunnlagskategoriene i forbindelse med verdisetting ut fra hva som er formålet med 
analysen.  

Metodikk for utvelgelse, verdisetting – og klassifisering av naturtyper -naturobjekt er hentet fra 
kartleggingsinstruks – kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2, i tillegg beskrevet i 
«verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse» (Evju m.fl. 2017) og Stortingsmelding 
14- «Natur i livet».  
 

3.3. Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven. 

Naturmangfoldlovens formål (§ 1) Lovens formålsbestemmelse (§ 1) lyder: «Lovens formål er at 
naturen med dens biologiske, landskap- og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse 
og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» Konsekvensvurderinger har en 
formell oppbygning, denne blir fulgt i forbindelse med dette arbeidet. 

Planforslag som vist i forbindelse med reguleringsplanen er fulgt i dette utredningsarbeidet. Her blir 
det lagt vekt på utredning i forhold til § 8-10 i Naturvernloven som omhandler kunnskapsgrunnlaget, 
føre-var-prinsippet og økosystem tilnærming og samlet belastning. 

 

4.0 Områdebeskrivelse. 

 4.1 Beskrivelse av naturgrunnlaget innenfor reguleringsplanfeltet 

Hele arealet i denne kartleggingssonen (undersøkelsesfeltet) som omfatter denne aktuelle 
reguleringsplansonen sammen med influenssoner er betinget av- og preget av regional 
naturvariasjon og ligger innenfor en klart oseanisk bioklimatisk seksjon (6SE-2), og boreonemoral 
klimasone (6SO-1). Berggrunnen består av næringsfattig båndgneis (Nasjonal berggrunns-data). Løs-
massetypen består delvis av humusdekke/ tynt torvdekke over berggrunn der fjellblottinger opptrer 
hyppig (LT-100), i lavereliggende terreng av morenemateriale som er usammenhengende og med 
tynt dekke over berggrunn (LT-12), og ett lite parti bratt terreng helt i vest med skredmateriale- med 
avsetning dannet av skred i bratte dalsider (LT-80). Planområdet er del av innlandslandskap med 
landskapsformer av typen- relativt åpent dal-landskap og delvis middels kupert ås-landskap som 
preges av gradienter med kyst-nærhet (1,7 km), lav arealintensitet (utenom deponi-sonen), og består 
av naturtyper i terrestrisk miljø. Videre er det substrater på land som i større eller litt mindre grad 
preget av terreng-bakke- og jordbunnsforhold, med varierende innhold av løs-masser med tynnere- 
noe tykkere dekke over berggrunnen, mindre partier uten organisk materiale og bart fjell.  
 
Landskap, naturtyper og arts-artsgruppesammensetning, naturobjekter (livsmedier på ulike substrat 
og i ulike sjikt), struktur og tilstand innenfor fastmarka har liten-noe innbyrdes (lokal) variasjon 
mellom ulike naturtype-objekt utforminger av -og sammensetning av livsmedier, men noe større 
variasjon ut fra terrengforhold. Betingelser som i størst grad fastsetter utformingen av naturtyper i 
fastmark- og i liten grad våtmarkssystemer i dette området, er prosesser styrt av lokale komplekse 
miljøvariabler som gir opphav til variasjon av økologisk strukturerende prosesser. 
Livsmiljøbetingelsene i de ulike delområdene er i stor grad styrt av naturlig miljøvariasjon med 
innhold naturbetingelser styrt av lavere innhold av kalk (KA. a/b) i grunnen, stort sett litt lavere 

Vurdering av verdi bygger både på eksisterende kunnskap og nye registreringer, både på konkrete
funn og vurdering av potensielle funn ut fra en analyse av naturelementer innenfor lokaliteten, i
tillegg ut fra lokalitetsnivå (enkeltforekomst) og landskapsnivå (landskapsøkologiske
funksjonsområder). Det er vesentlig at det blir gjort faglige vurderinger der det brukes de mest
relevante grunnlagskategoriene i forbindelse med verdisetting ut fra hva som er formålet med
analysen.

Metodikk f o r utvelgelse, verdisetting - og klassifisering av naturtyper -naturobjekt er hentet fra
kartleggingsinstruks - kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2, i tillegg beskrevet i
«verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse» (Evju m.fl. 2017} og Stortingsmelding
14- «Natur i livet».

3.3. Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven.

Naturmangfoldlovens formål(§ l) Lovens formålsbestemmelse(§ l) lyder: «Lovens formål er at
naturen med dens biologiske, landskap- og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse
og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» Konsekvensvurderinger har en
formell oppbygning, denne blir fulgt i forbindelse med dette arbeidet.

Planforslag som vist i forbindelse med reguleringsplanen er fulgt i dette utredningsarbeidet. Her blir
det lagt vekt på utredning i forhold ti l § 8-10 i Naturvernloven som omhandler kunnskapsgrunnlaget,
føre-var-prinsippet og økosystem tilnærming og samlet belastning.

4.0 Områdebeskrive/se.

4.1 Beskrivelse av naturgrunnlaget innenfor reguleringsplan/eltet

Hele arealet i denne kartleggingssonen (undersøkelsesfeltet) som omfatter denne aktuelle
reguleringsplansonen sammen med influenssoner er betinget av- og preget av regional
naturvariasjon og ligger innenfor en klart oseanisk bioklimatisk seksjon (6SE-2), og boreonemoral
klimasone (650-1). Berggrunnen består av næringsfattig båndgneis (Nasjonal berggrunns-data). Løs-
massetypen består delvis av humusdekke/ tynt torvdekke over berggrunn der fjellblottinger opptrer
hyppig (LT-100), i lavereliggende terreng av morenemateriale som er usammenhengende og med
tynt dekke over berggrunn (LT-12), og ett l ite parti bratt terreng helt i vest med skredmateriale- med
avsetning dannet av skred i bratte dalsider (LT-80). Planområdet er del av innlandslandskap med
landskapsformer av typen- relativt åpent dal-landskap og delvis middels kupert ås-landskap som
preges av gradienter med kyst-nærhet (1,7 km), lav arealintensitet (utenom deponi-sonen), og består
av naturtyper i terrestrisk miljø. Videre er det substrater på land som i større eller litt mindre grad
preget av terreng-bakke- og jordbunnsforhold, med varierende innhold av løs-masser med tynnere-
noe tykkere dekke over berggrunnen, mindre partier uten organisk materiale og bart fjell.

Landskap, naturtyper og arts-artsgruppesammensetning, naturobjekter (livsmedier på ulike substrat
og i ulike sjikt), struktur og tilstand innenfor fastmarka har liten-noe innbyrdes (lokal) variasjon
mellom ulike naturtype-objekt utforminger av -og sammensetning av livsmedier, men noe større
variasjon ut fra terrengforhold. Betingelser som i størst grad fastsetter utformingen av naturtyper i
fastmark- og i liten grad våtmarkssystemer i dette området, er prosesser styrt av lokale komplekse
miljøvariabler som gir opphav ti l variasjon av økologisk strukturerende prosesser.
Livsmiljøbetingelsene i de ulike delområdene er i stor grad styrt av naturlig miljøvariasjon med
innhold naturbetingelser styrt av lavere innhold av kalk (KA. a/b) i grunnen, stort sett litt lavere
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nivåer av naturlig gjødsling (NG. a), og i stor grad ut fra lokal variasjon i terrengforhold (terrenguro) 
som påvirker prosesser i forhold til uttørkingseksponering (UE) og innhold av organisk materiale (IO. 
0/a). Miljøvariabler betinget av regulerende- og destabiliserende forstyrrelser og miljøstress (rask 
suksesjon) som utløsende faktor for livsmedium-miljø- sammensetningen, er i størst grad relatert til 
småskalavariasjon i lokale terrengfohold og i mindre grad til gradienter. Særlig i høyereliggende 
terreng, på ås-topper og i terreng som grenser mot skredutsatt fastmark (nær bergvegger i bratt 
terreng), er de økologiske forhold preget av destabiliserende prosesser- og miljøstress som 
terrengbaserte forstyrrelser som følge av uttørkingsfare (UF. a/f) i jord, uttørkingseksponering (UE. 
d/e) på nakent berg, vindutsatthet (VI. b), solinnstråling (SI). I partier med bratt terreng, særlig i li-
sider under Nulandsknaben er naturtypeutforminger og livsmiljøvariasjon styrt av helningsbetinget 
forstyrrelsesintensitet (HF. 0/b) og rasutsatthet (RU .0/b). I lavereliggende terreng er det i størst grad 
betingelser som styres av vannmetning (VM. a/b/+) og jordfuktighet som i varierende grad styrer de 
lokale miljøbetingelsene (mikrohabitat) på ulike deler av området. På en liten arealenhet med 
myrdekket mark er de økologisk strukturerende prosessene i størst grad styrt av myras 
torvproduserende evne (TE. 0), myrflatepreg (MF. e/f) og tørrleggingsvarighet (TV). I noen- litt 
mindre grad er naturtypenes utforming og strukturtilstand styrt av regulerende og destabiliserende 
forstyrrelser forårsaket av menneskebetinget aktivitet i form av tidligere hevd og hevdintensitet (HI. 
0/a) – og endring og de økologiske prosesser som resultat av etter-suksesjonsfaser av rask 
suksesjonsendring ut fra sitt opphav i tidligere hevd og semi-naturlig påvirkning. Det er heller ikke 
utenom tilstandsendring som følge av skogbruksaktivitet stor påvirkning fra andre tilstandsvariabler 
relatert til dagens bruk av marka (utenom pågående aktivitet på sterkt endret fastmark). De 
økologiske stabiliserende forhold som opprettholder skogmarktilstanden er typisk for naturlig 
suksesjon i skog, dette skaper grunnlag for innhold av- og innbyrdes variasjon i artssammensetning, 
samt tilstand og struktur av naturelementer som danner livsmiljøet i området. 
 
Livsmiljøet er også betinget av variasjon i de økologisk stabiliserende på tilstand- form- struktur og 
livsmiljøutforminger og tilstands-økokliner (tre-sjikttetthet, suksesjonstilstand, sjikting, skogbestand 
avgang og spesielle livsmedier), i partier med helt skogdekket mark og delvis tre-satt areal. Variasjon 
innenfor skogdekket mark er preget av stor grad av terrenguro og terrengeksponering, med variasjon 
og småskalamosaikk mellom kupert ås-topper på litt høyereliggende terreng og små dalsøkk, dette 
styrer i størst grad artssammensetning-dominans i ulike sjikt og på alle substrater. I lavereliggende 
terreng og små dalsøkk med mer innhold av løs-masser med rå-humus (podsol) vokser skogen på 
høyere bonitet, dette er i stor grad barskogdominert bærlyngskog og blåbær-skog i partier med litt 
mer næringsrik mark. I høyereliggende terreng er det stort sett skog som vokser på lavere bonitet og 
grunnlendt mark med mer glissent tre-satt lyngskogsmark. I disse områdene er trærnes form delvis i 
vekstreduserte tilstander, dette ut fra markas manglende innhold av organisk materiale 
(humusinnhold), og terrenguro som følge av ustabilitet i grunnen og vindutsatthet. I områdene som 
dekker areal i nordvestvendt bratt li-side under Nulandsknaben, med delvis skogdekket mark av 
bærlyng-lågurte, lyng – (svak lyng)- lågurte, og stedvis høgstaudeskog som er preget av 
terrengforårsaket forstyrrelser på ustabil –markbunn av skredmateriale, er det størst dekning av 
boreale løvtrær og edelløvtrær.  

Skogbestandsdynamikken og artsgruppesammensetningen i tre-sjiktet preges ellers av noe innbyrdes 
variasjon i dekning-dominans med furutrær som i noen områder opptrer med varierende innslag og i 
mindre grad del-dominans av boreal løvtrær. Artsgruppesammensetningen i tre-sjiktet preges av 
størst dekning med gjenveksttrær- delvis i form av nyetablering etter hogst, mindre- og 
usammenhengende dekning av overstandere (restbestand) av litt eldre furutrær (i mindre grad 
boreale løvtrær) og i deler av bratt li-side og høyereliggende terreng spredt dekning av 

nivåer av naturlig gjødsling (NG. a), og i stor grad ut fra lokal variasjon i terrengforhold (terrenguro)
som påvirker prosesser i forhold ti l uttørkingseksponering (UE) og innhold av organisk materiale (10.
0/a). Miljøvariabler betinget av regulerende- og destabiliserende forstyrrelser og miljøstress (rask
suksesjon) som utløsende faktor for livsmedium-miljø- sammensetningen, er i størst grad relatert t i l
småskalavariasjon i lokale terrengfohold og i mindre grad ti l gradienter. Særlig i høyereliggende
terreng, på ås-topper og i terreng som grenser mot skredutsatt fastmark (nær bergvegger i bratt
terreng), er de økologiske forhold preget av destabiliserende prosesser- og miljøstress som
terrengbaserte forstyrrelser som følge av uttørkingsfare (UF. a/ f ) i jord, uttørkingseksponering (UE.
d/e) på nakent berg, vindutsatthet (VI. b), solinnstråling (SI). I partier med bratt terreng, særlig i li-
sider under Nulandsknaben er naturtypeutforminger og livsmiljøvariasjon styrt av helningsbetinget
forstyrrelsesintensitet (HF. 0/b) og rasutsatthet (RU .0/b). l lavereliggende terreng er det i størst grad
betingelser som styres av vannmetning (VM. a/b/+) og jordfuktighet som i varierende grad styrer de
lokale miljøbetingelsene (mikrohabitat) på ulike deler av området. På en liten arealenhet med
myrdekket mark er de økologisk strukturerende prosessene i størst grad styrt av myras
torvproduserende evne (TE. 0), myrflatepreg (MF. e/ f ) og tørrleggingsvarighet (TV). I noen- litt
mindre grad er naturtypenes utforming og strukturtilstand styrt av regulerende og destabiliserende
forstyrrelser forårsaket av menneskebetinget aktivitet i form av tidligere hevd og hevdintensitet (HI.
0/a) - og endring og de økologiske prosesser som resultat av etter-suksesjonsfaser av rask
suksesjonsendring ut fra sitt opphav i tidligere hevd og semi-naturlig påvirkning. Det er heller ikke
utenom tilstandsendring som følge av skogbruksaktivitet stor påvirkning fra andre tilstandsvariabler
relatert t i l dagens bruk av marka (utenom pågående aktivitet på sterkt endret fastmark). De
økologiske stabiliserende forhold som opprettholder skogmarktilstanden er typisk for naturlig
suksesjon i skog, dette skaper grunnlag for innhold av- og innbyrdes variasjon i artssammensetning,
samt tilstand og struktur av naturelementer som danner livsmiljøet i området.

Livsmiljøet er også betinget av variasjon i de økologisk stabiliserende på tilstand- form- struktur og
livsmiljøutforminger og tilstands-økokliner (tre-sjikttetthet, suksesjonstilstand, sjikting, skogbestand
avgang og spesielle livsmedier), i partier med helt skogdekket mark og delvis tre-satt areal. Variasjon
innenfor skogdekket mark er preget av stor grad av terrenguro og terrengeksponering, med variasjon
og småskalamosaikk mellom kupert ås-topper på litt høyereliggende terreng og små dalsøkk, dette
styrer i størst grad artssammensetning-dominans i ulike sjikt og på alle substrater. l lavereliggende
terreng og små dalsøkk med mer innhold av løs-masser med rå-humus (podsol) vokser skogen på
høyere bonitet, dette er i stor grad barskogdominert bærlyngskog og blåbær-skog i partier med litt
mer næringsrik mark. I høyereliggende terreng er det stort sett skog som vokser på lavere bonitet og
grunnlendt mark med mer glissent tre-satt lyngskogsmark. I disse områdene er trærnes form delvis i
vekstreduserte tilstander, dette ut fra markas manglende innhold av organisk materiale
(humusinnhald), og terrenguro som følge av ustabilitet i grunnen og vindutsatthet. I områdene som
dekker areal i nordvestvendt bratt li-side under Nulandsknaben, med delvis skogdekket mark av
bærlyng-lågurte, lyng - (svak lyng)- lågurte, og stedvis høgstaudeskog som er preget av
terrengforårsaket forstyrrelser på ustabil -markbunn av skredmateriale, er det størst dekning av
boreale løvtrær og edelløvtrær.

Skogbestandsdynamikken og artsgruppesammensetningen i tre-sjiktet preges ellers av noe innbyrdes
variasjon i dekning-dominans med furutrær som i noen områder opptrer med varierende innslag og i
mindre grad del-dominans av boreal løvtrær. Artsgruppesammensetningen i tre-sjiktet preges av
størst dekning med gjenveksttrær- delvis i form av nyetablering etter hogst, mindre- og
usammenhengende dekning av overstandere (restbestand) av litt eldre furutrær (i mindre grad
boreale løvtrær) og i deler av bratt li-side og høyereliggende terreng spredt dekning av
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vekstreduserte trær. Den totale tre-sjiktdekning er høyere og i stor grad dekket med furu- i mindre 
grad boreale løvtrær som delvis er uten dekning i tre-sjiktet etter sluttavvirkning i forbindelse med 
flatehogst – og i bratt li-side under Nulandsknaben spredt dekning av edelløvtrær med naturlig 
opphav. Det er to sammenhengende bestand og ellers usammenhengende dekning av bartrær av 
fremmed tremateriale i form av plantet – og delvis selv- spedd gran og edelgran (fremmede bartrær). 
Skogbestandsdynamikken og strukturen -tilstanden på skogen er ut fra dette i størst grad preget av 
normalskogens suksesjonsstadier og av litt lavere økologisk tilstand, ut fra skogbruksaktivitet, spor av 
hogststubber (7SB-HS), tidligere hevd (HI a), og innhold av fremmede arter (7FA +). 

 
5.0  Resultater fra denne undersøkelsen. 

Status for denne undersøkelsen er ny kartlegging av naturtyper og naturobjekt å gi grunnlag for en 
analyse av lokalitetskvaliteten og naturtypeverdien ut fra tilstanden for livsmedier og basis- og 
tilstand- økokliner innenfor reguleringsplansonen.  

5.1 Kunnskapsstatus for naturverdiene som berører reguleringsplanen. 

Miljødirektoratet, Artsdatabanken og NIBIO sine baser viser at reguleringsplansonen dekker areal i 
terrestrisk miljø ikke inneholder naturtyper, naturobjekt som er gitt naturbaseverdi ut fra DN-
håndbok metodikk- eller ut fra NiN2-metodikk og heller ikke økologiske- arts-funksjonsområder med 
utvidet forvaltnings-interesse som er i tilstandsfaser med redusert-svært redusert kvalitet. 

Det er heller ikke tidligere registrert økologiske funksjonsområder – eller artsfunksjonsområder med 
utvidet forvaltningsmessig betydning i selve tiltakssonen. Ingen spesielt rike arts-livsmiljø – eller hot-
spot habitat er blitt registrert i området og det er ikke registrert arter- livsmedier som er truet- 
sjeldne- uvanlige- eller i kategorier med nasjonal forvaltningsinteresse.  

I den vestlige delen av undersøkelsesfeltet er deler av området som skal reguleres innenfor partier 
med innhold av tidligere registrerte arts-funksjonsområder og arts-livsmiljø forekomster med særlig 
stor forvaltningsmessig betydning, knyttet til bratte li-sider og bergvegg under Nulandsknaben, dette 
er naturmangfold som kan få influenssoner påvirket av endringer innenfor reguleringsplanområdet.  

Li-sidegradienten med bratt fuktig-skyggefull bergvegg er spesielt viktig livsmiljø, særlig for moser- og 
lav, men har trolig også en viktig funksjon for spesielle -sjeldne- og truede arter innenfor andre 
artsgrupper (karplanter og insekter). Artsmangfoldet er spesielt rikt og knyttet til bratt nordvendt 
bergvegg-samfunn i nemoral- og klart oseanisk seksjon og li-sider i dette ustabile fastmarksystemet 
med åpen fastmark og ujevn tre-sjiktdekning av overstandere med vekslende edelløvtrær og boreale 
løvtrær. Funksjonsområdet har spesielt rike forekomster av arter-livsmedier knyttet til denne 
naturtypen og regnes å være ett hot spot-habitat med flere indikatorarter som finnes i nordvendte 
skyggefulle bergvegger, og livsmiljøet kan inneholde flere arter (ved utvidet kartlegging) som er i 
truethetskategorier eller som har særlig stor forvaltningsmessig betydning. Dette er miljø med arter 
som trenger stor grad av skygge og fuktighet i sildresoner av bratte bergveggforekomster for å 
opprettholde sin funksjonsverdi. Det er trolig avgjørende for å opprettholde kvaliteten som hot-spot 
habitat for arter og livsmiljøet med stor verdi for naturmangfoldet og de økologiske betingelsene-som 
skaper disse forholdene, at det opprettes beskyttelsessoner innenfor deler av reguleringsplansonen, 
slik av de økologiske betingelsene som opprettholder disse livsmiljøbetingelsene ikke blir forringet i 
vesentlig grad og blir beskyttet mot negative endringer.  

vekstreduserte trær. Den totale tre-sjiktdekning er høyere og i stor grad dekket med furu- i mindre
grad boreale løvtrær som delvis er uten dekning i tre-sjiktet etter sluttavvirkning i forbindelse med
flatehogst - og i bratt li-side under Nulandsknaben spredt dekning av edelløvtrær med naturlig
opphav. Det er to sammenhengende bestand og ellers usammenhengende dekning av bartrær av
fremmed tremateriale i form av plantet - og delvis selv- spedd gran og edelgran (fremmede bartrær).
Skogbestandsdynamikken og strukturen -tilstanden på skogen er ut fra dette i størst grad preget av
normalskogens suksesjonsstadier og av litt lavere økologisk tilstand, ut fra skogbruksaktivitet, spor av
hogststubber (7S8-HS), tidligere hevd (HI a), og innhold av fremmede arter (7FA +).

5.0 Resultaterfra denne undersøkelsen.

Status for denne undersøkelsen er ny kartlegging av naturtyper og naturobjekt å gi grunnlag for en
analyse av lokalitetskvaliteten og naturtypeverdien ut fra tilstanden for livsmedier og basis- og
tilstand- økokliner innenfor reguleringsplansonen.

5.1 Kunnskapsstatusfor naturverdiene som berører reguleringsplanen.

Miljødirektoratet, Artsdatabanken og N/BIO sine baser viser at regu/eringsp/ansonen dekker areal i
terrestrisk miljø ikke inneholder naturtyper, naturobjekt som er gitt naturbaseverdi ut fra DN-
håndbok metodikk- eller ut fra NiN2-metodikk og heller ikke økologiske- arts-funksjonsområder med
utvidet forvaltnings-interesse som er i tilstands/aser med redusert-svært redusert kvalitet.

Det er heller ikke tidligere registrert økologiske funksjonsområder - eller artsfunksjonsområder med
utvidet forvaltningsmessig betydning i selve tiltakssonen. Ingen spesielt rike arts-livsmiljø - eller hot-
spot habitat er blitt registrert i området og det er ikke registrert arter- livsmedier som er truet-
sjeldne- uvonlige- eller i kategorier med nasjonal forvaltningsinteresse.

I den vestlige delen av undersøkelses/eltet er deler av området som skal reguleres innenfor partier
med innhold av tidligere registrerte arts-funksjonsområder og arts-livsmiljø forekomster med særlig
stor forvaltningsmessig betydning, knyttet t i l bratte li-sider og bergvegg under Nulandsknaben, dette
er naturmangfold som kan få influenssoner påvirket av endringer innenfor reguleringsplanområdet.

Li-sidegradienten med bratt fuktig-skyggefull bergvegg er spesielt viktig livsmiljø, særlig f o r moser- og
lav, men har trolig også en viktig funksjon f o r spesielle -sjeldne- og truede arter innenfor andre
artsgrupper (karplanter og insekter). Artsmangfoldet er spesielt rikt og knyttet t i l bratt nordvendt
bergvegg-samfunn i nemoral- og klart oseanisk seksjon og li-sider i dette ustabile fastmarksystemet
med åpen fastmark og ujevn tre-sjiktdekning av overstandere med vekslende ede/løvtrær og boreale
løvtrær. Funksjonsområdet har spesielt rike forekomster av arter-livsmedier knyttet t i l denne
naturtypen og regnes å være ett hot spot-habitat med flere indikatorarter som finnes i nordvendte
skyggefulle bergvegger, og livsmiljøet kan inneholde flere arter (ved utvidet kartlegging) som er i
truethetskategorier eller som har særlig stor forvaltningsmessig betydning. Dette er miljø med arter
som trenger stor grad av skygge og fuktighet i sildresoner av bratte bergveggforekomster f o r å
opprettholde sin funksjonsverdi. Det er trolig avgjørende f o r å opprettholde kvaliteten som hot-spot
habitat f o r arter og livsmiljøet med stor verdi f o r naturmangfoldet og de økologiske betingelsene-som
skaper disse forholdene, at det opprettes beskyttelsessoner innenfor deler av regu/eringsp/ansonen,
slik av de økologiske betingelsene som opprettholder disse livsmiljøbetinge/sene ikke blir forringet i
vesentlig grad og blir beskyttet mot negative endringer.
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I den østlige delen av planfeltet grenser reguleringsplansonen mot en tidligere registrert 
artsforekomst – en mobil art (hvitryggspett), med ett funksjonsområde som indirekte kan bli påvirket 
via artsforekomstens influenssone. 

5.2 Kartlegging av naturtyper innenfor hele undersøkelsesfeltet. 

Landskap- og naturtyper i terrestrisk miljø innenfor det som betegnes å være selve undersøkelsesområdet.   

 
Figur 2. Naturtypekart for hele det aktuelle undersøkelsesfeltet og detaljreguleringssonen som skal verdi-settes og gis en 
konsekvensanalyse ut fra naturmangfoldloven. 

Undersøkelsesfeltet og reguleringsplansonen består i all hovedsak av naturtyper knyttet til skog-
biomet og er fastmarkskogsmark med naturtypeutforminger av lyngskog-typer (T4-9) på de partiene 
med næringsfattig- grunnlendt mark og ett lite areal med lyng-lågurteskog i bratt terreng nær li-
sidegradienten under Nulandsknaben. Det meste av skogsmark er ellers dekket av areal med middels 
næringsrik mark og litt med løs-massemateriale, dette er utforminger med bærlyngskog-typer og på 

I den østlige delen av planfeltet grenser reguleringsplansonen mot en tidligere registrert
artsforekomst - en mobil art (hvitryggspett}, med ett funksjonsområde som indirekte kan bli påvirket
via artsforekomstens influenssone.

5.2 Kartlegging av naturtyper innenfor hele undersøkelsesfeltet.

Landskap- og naturtyper i terrestrisk miljø innenfor det som betegnes å være selve undersøkelsesområdet.

';-i.2.:::+-.l,..J.f'r••'=':•< , --:'--/'' <

/

{/;u
/ : l : , t - ; . , . . . - , , - . ; : : i , :

r

', ;'
/ ' \ . . _ ,., I' •

. , . ._ ' _,,,
; .. i . - · I.

- - ' 1 ) ,l
o / j - 1 r · ·
: ' / J o · , .-' fl
v/ , , , ' '!.r.c-· - ; ,,,/ / - - - - -

__::,-.--;-

.:__7-' •:) I )
,;..._-.,- •....._____-.....""\ ,-(;. '

I c':· r1,,°'--
f/ '"-,\ ...: \. ' \
V ' \ '' \ \ .

,·l..{..-..,,): :' } --............
/ ,. __ . _ / . . I . ) _ ; ' \ • ' \ , \ . .

• ) ' , · ,,.- ) ;;,.
/ ,,....., .,,. /.' . --

r \_ , . I '"'\. I r ...
---..--" I ·, ".""..

)J - · · .:-·,,:.i <) -----
• -·· r . ,,., ' . :t ... ,. I
- v.i r........ 'l r::::==---°":'.. .. / , ' \ .
} (I .(Jj/ /1- .-- .-i ; ..... ( - - . . J

. 1\.,..,/ . \; ·. • ;G>;,.\' ._-:,,.., (
: . : . - - " " ' . : ,i I - !' ./ L / ,_;

' ''-... I - > ' .J l ; \ , ) '<. \.,.I l , ) l ; ;_ / . :C- : -_-- ', /t , - . . . ,'-. i ( /' _ . , .=
.:::::::::::::: •, (1 • ....,. , . . . ........ • .. ' - - - - ' . i ' G l !! ( { f . . I

:- . ....... I ' - ; , r-.. '"' .,,. ',f ,,.,., ·"' .....I I ,,-..... ,_,,.

Figur 2. Naturtypekart f o r hele det aktuelle undersøkelsesfeltet og detaljreguleringssonen som skal verdi-settes og gis en
konsekvensanalyse ut fra naturmangfoldloven.
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Undersøkelsesfeltet og reguleringsplansonen består i all hovedsak av naturtyper knyttet t i l skog-
biomet og er fastmarkskogsmark med naturtypeutforminger av lyngskog-typer (T4-9) på de partiene
med næringsfattig- grunnlendt mark og ett l ite areal med lyng-lågurteskog i bratt terreng nær li-
sidegradienten under Nulandsknaben. Det meste av skogsmark er ellers dekket av areal med middels
næringsrik mark og litt med løs-massemateriale, dette er utforminger med bærlyngskog-typer og på
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de mest næringsrike partiene utforminger av blåbær-skogsmark. På ås-topper og mindre bergrabber 
i dette landskapet med stor grad av terrenguro er det partier med åpen grunnlendt mark (T2) og 
delvis skogdekket mark (impediment- og uproduktiv skogsmark), det er også mindre arealenheter 
med nakent berg -på spredte bergrabber (T1). Ellers er det ett lite areal med naturtyper innenfor 
våtmark-biomet, dette er en mindre flate med åpen- delvis skog-dekket jordvannsmyr og 
myrkompleks bestående av myrflate og myrkant-utforminger.  

Det er ellers lite areal med sterkt endret fastmark i tilknytning til begynnende anleggsvirksomhet i 
området og grenser mot veglinje, i form av blokkdeponi og dagbrudd (T39- 1/3) og en liten 
arealenhet med avgrenset oppdyrket varig eng (T45).  

Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert 
mosaikkdeler for vurderingsområdet. Hentet fra Metodeutvikling for skogkartlegging 2017 – Bio Fokus-rapport 
2017-4 (utvidet til alle naturtyper i denne rapporten).  

Hoved-
gruppe 

Landskapsdel hovedtype 
 

Grunntype 
D = dominerende, d = dekning 

Tiltakssone -dominans   
Influenssone- I 

LA-TI-I Innlandslandskap   
LA-TI-A Relativt åpent dal-landskap  Med innsjø og bebygde områder  
Gradient Landskapsdel- gradient   
LA-KLG- IKY- kystnært (1,7 km)   
LA-KLG AI-1 Lav arealbruksintensitet   
NA 
 Natursystem-hovedgrupper Undergrupper  

Våtmark V1- Åpen jordvannsmyr 1/5- kalkfattig mykmatte- øvre tuenivå  

  21/24- kalkfattig myrkant  
Fastmark -
Naturmark T1- Nakent berg 2/6/24- litt kalkfattig og litt tørkeutsatt- periodisk 

overrislet bergvegg. d 

  43- temmelig uttørkingseksponert bergknaus d 
 T2- Åpen grunnlendt mark 2 -åpen kalkfattig lav-mark d 
 T4- Fastmarkskogsmark 1 -blåbær-skog D 
  5- bærlyngskog D 
   7- bærlyng-lågurteskog D 
  9- lyngskog (mosaikk med åpen fastmark) D 
  10- svak lyng-lågurteskog d 
  11- lyng-lågurteskog d 
  18-litt tørkeutsatt høgstaudeskog  
Endret 
fastmark 35-Sterkt endret fastmark 1/2- med jorddekke/grusdekke  d 

 38- Tre-plantasjer Plantefelt med gran D 

 T39- Sterkt endret fastmark i 
langsom suksesjon 

1-blokkdeponi (i liten grad blokkdeponi under 
gjengroing- T39-2) d 

  3- dagbrudd, veiskjæringer i fjell d 
 T45- Oppdyrket varig eng  d 
Totalsum 7- Naturtype- grunntyper 13- ulike utforminger  

 

5.3 Presentasjon av hvert delområde med ulik naturtypeverdi og lokalitetskvalitet.  
A. Naturlig fastmarkskogsmark (T4- 1/5/7/9/10/11/18) og på mindre areal åpen- svakt 

skogdekket fastmark (T1- 2-6/24/43, T2- 1/2).  

de mest næringsrike partiene utforminger av blåbær-skogsmark. På ås-topper og mindre bergrabber
i dette landskapet med stor grad av terrenguro er det partier med åpen grunnlendt mark (T2) og
delvis skogdekket mark (impediment- og uproduktiv skogsmark), det er også mindre arealenheter
med nakent berg -på spredte bergrabber (Tl). Ellers er det ett lite areal med naturtyper innenfor
våtmark-biomet, dette er en mindre flate med åpen- delvis skog-dekket jordvannsmyr og
myrkompleks bestående av myrflate og myrkant-utforminger.

Det er ellers lite areal med sterkt endret fastmark i tilknytning ti l begynnende anleggsvirksomhet i
området og grenser mot veglinje, i form av blokkdeponi og dagbrudd (T39- 1/3) og en liten
arealenhet med avgrenset oppdyrket varig eng (T45).

Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert
mosaikkdeler fo r vurderingsområdet. Hentet fra Metodeutvikling fo r skogkartlegging 2017 - Bio Fokus-rapport
2017-4 (utvidet t i l alle naturtyper i denne rapporten).

Hoved- Landskapsdel hovedtype Grunntype
gruppe D = dominerende, d = dekning
LA-Tl-I Innlandslandskap
LA-Tl-A Relativt åpent dal-landskap Med innsjø og bebygde områder
Gradient Landskapsdel- gradient
LA-KLG- /KY- kystnært {1,7 km)
LA-KLG A/-1 Lav arealbruksintensitet
NA Natursystem-hovedgrupper Undergrupper

Våtmark Vl-Åpen jordvannsmyr 1/5- kalkfattig mykmatte- øvre tuenivå

21/24- kalkfattig myrkant

Fastmark-
T l - Nakent berg

2/6/24- litt kalkfattig og litt tørkeutsatt- periodisk
d

Naturmark overrislet bergvegg.
43- temmelig uttørkingseksponert bergknaus d

T2-Åpen grunnlendt mark 2 -åpen kalkfattig lav-mark d
T4- Fastmarkskogsmark 1 -blåbær-skog D

5- bærlyngskog D
7- bærlyng-lågurteskog D
9- lyngskog (mosaikk med åpen fastmark) D
10- svak lyng-lågurteskog d
11- lyng-lågurteskog d
18-litt tørkeutsatt høgstaudeskog

Endret
35-Sterkt endret fastmark 1/2-medjorddekke/grusdekke d

fastmark

38- Tre-plantasjer Plantefelt med gran D

T39- Sterkt endret fastmark i l-blokkdeponi (i liten grad blokkdeponi under
d

langsom suksesjon gjengroing- T39-2}
3- dagbrudd, veiskjæringer i f je l l d

T45- Oppdyrket varig eng d
Totalsum 7- Naturtype- grunntyper 13- ulike utforminger

5.3 Presentasjon av hvert de/område med ulik naturtypeverdi og lokalitetskvalitet.
A. Naturlig fastmarkskogsmark (T4- 1/5/7/9/10/11/18} og på mindre areal åpen- svakt

skogdekket fastmark (Tl- 2-6/24/43, T2- 1/2).
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Delområde 1. (DA1), Naturlig tre-satt (delvis åpen fase) fastmarkskogsmark (T4) med mindre 
arealandel med naturlig nakent berg (bergvegg) og åpen grunnlendt mark (T1- T2).  

Delområde 1. Naturtyper i stort sett helt skogdekket naturlig fastmarkskogmark – og stedvis åpen- 
spredt tre-sjiktdekket fastmark uten livsmiljø med utvidet forvaltningsmessig betydning. 

 
Figur 3. Bilder som viser ulike deler av plansonen med kupert ås- landskap med vekslende ås-topper og små dalsøkk i 
småskalamosaikk - terreng som har stor grad av terrenguro og terrengvariasjon (eksponering- helning). Det er også stor 
variasjon i vegetasjonsdekning i ulike sjikt – og total tre-sjiktdekning med vekslende åpen-delvis- helt skogdekket mark, og 
artsgruppesammensetning i ulike sjikt, der tre-sjiktet er dominert av barskog som har dekning av gjenveksttrær- 
overstandere- vekstreduserte furu og i liten grad boreale løvtrær. 

Det meste av fastmarka innenfor planfeltet består av skogdekket mark der total tre-sjiktdekning 
varierer mellom ulike områder ut fra terrengforhold (1AG-A 0-8) og er i vekslende grad dekket av 
gjenveksttrær (1AG-AG5-8)- delvis som resultat av nyere flatehogst og annen skogbruksaktivitet i 
deler av den produktive skogsmarka, og overstandere (1AG-AE2-5)- delvis som usammenhengende 
rest-bestand av furu og boreale løvtrær og særlig i høyereliggende partier glissent tre-satt 
sammenhengende dekning av overstandere av furu som danner glissent tre-satte mer 
sammenhengende dekning, og er delvis dekning av vekstreduserte trær (1AG-AV1-4). 
Dominansutforming i tre-sjiktet er vekselsvis ny skogsmark uten dekning av trær etter den 
gjennomførte flatehogsten og i partier med dekning er det barskog dominert skogsmark dekket av 
furu, med mindre innslag – og med-dominans av boreale løvtrær (1AR- A-0/AB-3/AL-1). Skogdekket 
mark er dekket av trær i varierende diameterklasser og ulik form-struktur i stor grad av stedegent 
tremateriale i naturlig suksesjonsutviklet produktiv – og i mindre grad uproduktiv skogsmark- og 
spredt tre-satt fastmark (relatert til terrengforhold). Det er spredt innhold av bartrær med 
trematerialer av fremmed opphav, i form av to sammenhengende bestand med klart definerte 
plantefelt av gran, og i form av spredte grupper og enkeltstående- delvis er selv-spredd gran og 
edelgran. Skogbestandsdynamikken og strukturen på skogen er styrt av økologiske prosesser i 
naturlig suksesjon og naturmarkpreget skogdekket fastmark uten klare tegn til tilhørigheten til ett 
opphav fra tidligere semi-naturlig fastmark  

De/område 1. (DAl}, Naturlig tre-satt (delvis åpen fase) fastmarkskogsmark (T4} med mindre
area/andel med naturlig nakent berg (bergvegg) og åpen grunnlendt mark (T l - T2}.

De/område 1. Naturtyper i stort sett helt skogdekket naturlig fastmarkskogmark - og stedvis åpen-
spredt tre-sjiktdekket fastmark uten livsmiljø med utvidet forvaltningsmessig betydning.

Figur 3. Bilder som viser ulike deler av plansonen med kupert ås- landskap med vekslende ås-topper og små dalsøkk i
småskalamosaikk - terreng som har stor grad av terrenguro og terrengvariasjon (eksponering- helning). Det er også stor
variasjon i vegetasjonsdekning i ulike sjikt- og total tre-sjiktdekning med vekslende åpen-delvis- helt skogdekket mark, og
artsgruppesammensetning i ulike sjikt, der tre-sjiktet er dominert av barskog som har dekning av gjenveksttrær-
overstandere- vekstredusertefuru og i liten grad boreale løvtrær.

Det meste av fastmarka innenfor planfeltet består av skogdekket mark der total tre-sjiktdekning
varierer mellom ulike områder ut fra terrengforhold (lAG-A 0-8} og er i vekslende grad dekket av
gjenveksttrær (lAG-AGS-8}- delvis som resultat av nyere flatehogst og annen skogbruksaktivitet i
deler av den produktive skogsmarka, og overstandere (1AG-AE2-5}- delvis som usammenhengende
rest-bestand av furu og boreale løvtrær og særlig i høyereliggende partier glissent tre-satt
sammenhengende dekning av overstandere av furu som danner glissent tre-satte mer
sammenhengende dekning, og er delvis dekning av vekstreduserte trær (lAG-AVl-4}.
Dominansutforming i tre-sjiktet er vekselsvis ny skogsmark uten dekning av trær etter den
gjennomførte flatehogsten og i partier med dekning er det barskog dominert skogsmark dekket av
furu, med mindre innslag - og med-dominans av boreale løvtrær (lAR-A-0/AB-3/AL-1}. Skogdekket
mark er dekket av trær i varierende diameterklasser og ulik form-struktur i stor grad av stedegent
tremateriale i naturlig suksesjonsutvik/et produktiv - og i mindre grad uproduktiv skogsmark- og
spredt tre-satt fastmark (relatert t i l terrengforhold}. Det er spredt innhold av bartrær med
trematerialer av fremmed opphav, i fo rm av to sammenhengende bestand med klart definerte
plantefett av gran, og i fo rm av spredte grupper og enkeltstående- delvis er se/v-spredd gran og
edelgran. Skogbestandsdynamikken og strukturen på skogen er styrt av økologiske prosesser i
naturlig suksesjon og naturmarkpreget skogdekket fastmark uten klare tegn ti l tilhørigheten ti l ett
opphav fra tidligere semi-naturlig fastmark
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Skogdekket areal består delvis av utforminger med fastmarkskogsmark som vokser i partier med mer 
løs-masser og større innhold av organisk materiale livsmedier som preges av lokale miljøvariabler 
knyttet til bakkesubstrat, litt høyere verdi av naturlig gjødsling (NG-d), litt større innhold av kalk – i 
kategori svakt intermediær (KA-d), og av å være frisk -vekselfuktig og mindre tørkeutsatt mark (UE-a, 
VA-a)- på mark med høyere bonitet. Skogdynamikk og dominansutforming er vekselsvis litt åpnere 
skogsmark og partier der tre-sjiktdekningen er jevnere tre-satt areal -med den totale tre-sjiktdekning 
varierer litt ut fra terrengforhold og er her i størst grad dekket av gjenveksttrær av dominert av furu 
og gran (i to plantefelt som er i yngre tilvekstfase), og spredt dekning av boreale løvtrær (1AG-AG6-
8). I deler av skogsmarka som vokser på høyere bonitet er det mindre dekning av overstandere- som i 
størst grad består av furu og av enkeltstående boreale løvtrær og eik (1AG-AE1-3) og i liten grad 
vekstreduserte trær (1AG-AV0-1). Skogen preges av å være mer sammenhengende 
fastmarkskogsmark, og er stort sett utforminger av bærlyngskog og blåbær-skog på de mest 
næringsrike partiene. Vegetasjon i feltsjiktet har en relativ artsgruppe-sammensetning som er 
dominert av ved-vekster (1ARC-L6-8), i vekslende grad (særlig i terreng-senkninger) dekket av gras-
vekster (1ARC-G3-5), karkrypogramer (1ARC-K3-4) og liten dekning av urter (1ARC1).  

En stor del av arealet i andre deler med skogdekket mark og åpen fastmark, består av partier med 
grunnlendt mark, dette er særlig i høyereliggende terreng og på toppen av mindre rabber, der 
opphavet til utformingen i størst grad relatert til terrengforhold og mosaikk mellom grunnlendt mark 
og fast fjell på bergknauser uten jorddekke. Deler av høyereliggende terreng har større partier med 
mye fjell i dagen og er delvis naturlig åpen jorddekket fastmark hvor det ikke er grunnlag for 
skogdannelse på grunn av tynt jorddekke. Partier med nakent berg er preget av grovere uorganiske 
substrater på lite-temmelig uttørkings-eksponert, kalkfattig grund med lite akkumulering av organisk 
materiale, påvirket av vindutsatthet (svakt vindeksponert) og i noen grad av helningsbetinget 
forstyrrelsesintensitet og av langsom primærsuksesjon (stort sett i sene faser).  
I store deler av disse ås-rabbene er det mosaikk mellom partier med åpen fastmark og fastmark-
skogsmark med litt ujevn dekning av barskog på lav bonitet og delvis uproduktiv skogsmark. 
Fastmarkskogsmarka er dekket av lyng-skogtyper (knausskog) og har bakkeforhold som er preget av 
tynt jordlag (mest uorganisk materiale) som er kalkfattig (KA-trinn2-3), lite innhold av naturlig 
gjødsling (NG-1) og ganske sterkt tørkeutsatt fastmark. I disse delene av plansonen som kan defineres 
innenfor kategorier av skogsmark som tilhører normalskog-dynamikk (7SD-NS-Hk-2-5)- med liten 
sjikt- og strukturvariasjon på alle livsmedier, og lite utvikling av livsmedier knyttet til substrater av 
ved og bark i nedbrytingsfaser og liten kontinuitet av død løvtre-ved på få- og fattig ved-substrater. 
Den totale tre-sjiktdekning varierer litt ut fra terrengforhold og er i varierende grad dekket av spredt 
tre-satt dekning av litt eldre overstandere (1AG-AE4-6) og vekstreduserte trær (1AG-AV4-7) av furu og 
delvis dekning av gjenveksttrær (1AG-AG3-5) dominert av furu og spredt dekning av boreale løvtrær. 
Dette er stort sett utforminger av næringsfattig lyngskogsmark med usammenhengende 
skogdekning, og stedvis litt mer sammenhengende skogdekning med overgangsfaser mot svak 
bærlyngskog på litt mer næringsrik skogsmark. Tre-sjikt suksesjonstilstanden har liten variasjon, stort 
sett en-sjiktet skog med ganske stor variasjon av dekning i busksjiktet, og delvis uten trær- spredt tre-
satt- og lav tre-tetthet (TT0-4), der furu er relativt dominerende. Feltsjiktet har en relativ artsgruppe-
sammensetning som delvis – i forsenkninger er dominert av grasvekster (1ARC-G6), og i 
terrenghøyninger av ved-vekster (1ARC-L6), og i liten grad urter (1ARC-U1) og karkrypogramer (1ARC-
K1). 

Artssammensetningen i åpen- skogdekket mark innenfor det meste av arealet (delområde 1.) i kupert 
ås-topp landskap (utenom bratt li-sidegradient), i ulike sjikt og på ulike livsmedier, er noe variert. 
Mark og bunnlevende arter (1AE MB) i bunn- og feltsjiktet dekkes av livsmedier- livsmiljø 
(artsgruppesammensetninger) som er knyttet til skogsmark – og mindre grad åpen fastmark på 
middels kalkfattig- kalkfattig-sur mark, med livsmedium-variasjon som preges av småskalafrekvens 

Skogdekket areal består delvis av utforminger med fastmarkskogsmark som vokser i partier med mer
løs-masser og større innhold av organisk materiale livsmedier som preges av lokale miljøvariabler
knyttet t i l bakkesubstrat, litt høyere verdi av naturlig gjødsling (NG-d}, litt større innhold av kalk - i
kategori svakt intermediær (KA-d}, og av å være frisk -vekse/fuktig og mindre tørkeutsatt mark (UE-a,
VA-a)- på mark med høyere bonitet. Skogdynamikk og dominansutforming er vekselsvis litt åpnere
skogsmark og partier der tre-sjiktdekningen er jevnere tre-satt areal -med den totale tre-sjiktdekning
varierer litt ut fra terrengforhold og er her i størst grad dekket av gjenveksttrær av dominert av furu
og gran (i to plantefett som er i yngre ti/vekstfase), og spredt dekning av boreale løvtrær (1AG-AG6-
8}. I deler av skogsmarka som vokser på høyere bonitet er det mindre dekning av overstandere- som i
størst grad består av fu ru og av enkeltstående boreale løvtrær og eik (lAG-AEl-3} og i liten grad
vekstreduserte trær (lAG-AV0-1}. Skogen preges av å være mer sammenhengende
fastmarkskogsmark, og er stort sett utforminger av bærlyngskog og blåbær-skog på de mest
næringsrike partiene. Vegetasjon i feltsjiktet har en relativ artsgruppe-sammensetning som er
dominert av ved-vekster (1ARC-L6-8}, i vekslende grad (særlig i terreng-senkninger) dekket av gras-
vekster (1ARC-G3-5}, karkrypogramer (1ARC-K3-4} og liten dekning av urter ( lARCl}.

En stor del av arealet i andre deler med skogdekket mark og åpen fastmark, består av partier med
grunnlendt mark, dette er særlig i høyereliggende terreng og på toppen av mindre rabber, der
opphavet t i l utformingen i størst grad relatert t i l terrengforhold og mosaikk mellom grunnlendt mark
og fast f je l l på bergknauser uten jorddekke. Deler av høyereliggende terreng har større partier med
mye f je l l i dagen og er delvis naturlig åpen jorddekket fastmark hvor det ikke er grunnlag f o r
skogdanne/se på grunn av tynt jorddekke. Partier med nakent berg er preget av grovere uorganiske
substrater på lite-temmelig uttørkings-eksponert, kalkfattig grund med lite akkumulering av organisk
materiale, påvirket av vindutsatthet (svakt vindeksponert) og i noen grad av helningsbetinget
forstyrrelsesintensitet og av langsom primærsuksesjon (stort sett i sene faser).
I store deler av disse ås-rabbene er det mosaikk mellom partier med åpen fastmark og fastmark-
skogsmark med litt ujevn dekning av barskog på lav bonitet og delvis uproduktiv skogsmark.
Fastmarkskogsmarka er dekket av lyng-skogtyper (knausskog) og har bakkeforhold som er preget av
tynt jordlag (mest uorganisk materiale} som er kalkfattig (KA-trinn2-3}, lite innhold av naturlig
gjødsling (NG-l} og ganske sterkt tørkeutsatt fastmark. I disse delene av plansonen som kan defineres
innenfor kategorier av skogsmark som tilhører normalskog-dynamikk {lSD-NS-Hk-2-5}- med liten
sjikt- og strukturvariasjon på alle livsmedier, og lite utvikling av livsmedier knyttet t i l substrater av
ved og bark i nedbrytingsfaser og liten kontinuitet av død løvtre-ved på få - og fat t ig ved-substrater.
Den totale tre-sjiktdekning varierer litt ut fra terrengforhold og er i varierende grad dekket av spredt
tre-satt dekning av litt eldre overstandere (1AG-AE4-6} og vekstreduserte trær (1AG-AV4-7} av fu ru og
delvis dekning av gjenveksttrær (1AG-AG3-5} dominert av furu og spredt dekning av boreale løvtrær.
Dette er stort sett utforminger av næringsfattig lyngskogsmark med usammenhengende
skogdekning, og stedvis litt mer sammenhengende skogdekning med overgangs/aser mot svak
bærlyngskog på litt mer næringsrik skogsmark. Tre-sjikt suksesjonstilstanden har liten variasjon, stort
sett en-sjiktet skog med ganske stor variasjon av dekning i busksjiktet, og delvis uten trær- spredt tre-
sott- og lav tre-tetthet (TT0-4}, der fu ru er relativt dominerende. Feltsjiktet har en relativ artsgruppe-
sammensetning som delvis - i forsenkninger er dominert av grosvekster (1ARC-G6}, og i
terrenghøyninger av ved-vekster (1ARC-L6}, og i liten grad urter (lARC-Ul} og karkrypogramer (lARC-
Kl } .

Artssammensetningen i åpen- skogdekket mark innenfor det meste av arealet (de/område l.} i kupert
ås-topp landskap (utenom bratt li-sidegradient}, i ulike sjikt og på ulike livsmedier, er noe variert.
Mark og bunn/evende arter ( l A E MB} i bunn- og feltsjiktet dekkes av livsmedier- livsmiljø
(artsgruppesammensetninger) som er knyttet t i l skogsmark - og mindre grad åpen fastmark på
middels kalkfattig- kalkfattig-sur mark, med livsmedium-variasjon som preges av småskalafrekvens
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mosaikk i bakken ut fra terrengforhold og fuktighet -uttørkingseksponering. Feltsjiktet domineres av 
lyng-vekster og vekslende utforminger av røsslyng-dominert åpen lyngskog og bærlyngskog i 
høyereliggende terreng og på rabber, og blåbær-dominert skogbunn i lavereliggende terreng og i 
deler av skogmarka terrengsenkninger med svak dominans av gressdominert mark (blåtopp) på de 
mest fuktmettede partiene. I begge livsmiljøutformingene er dette styrende for substratstrukturen 
det høy dekningsgrad med få helt dominerende arter og dermed liten artsvariasjon. 
I partier med åpen- og delvis skogdekket fastmark i bratt li-side og bergvegg-samfunn under 
Nulandsknaben (delområde 2.), er artssammensetningen i bunn- og feltsjiktet preget av 
terrenghelning med ustabilt substrat som er betinget av terrengforårsaket (helningsbetinget) 
forstyrrelsesintensitet, stort relativt relieff – og grad av terrenguro og nord-vestlige 
eksponeringsretning. Det er plantesamfunn som er knyttet til nordvendt bergvegger, med stor 
innbyrdes variasjon i mikromiljø ut fra lokale komplekse miljøvariabler betinget av 
uttørkingseksponering og substrat-fuktighet (overrisling, vannpåvirknings- sprut-intensitet) mellom 
partier uten vegetasjon og fuktig substrat med dekning av mose-lav i bunnsjiktet (bergveggen), og 
partier med jorddekket berghyller og bergsprekker som inneholder vegetasjon i feltsjiktet dominert av 
karplanter og rikere typer gress (1ARC-U4/G5/K3/L1). Det er spesielle livsmiljø under bergvegger der 
betingelsene er preget av konstant fuktighet tilført substratet, her er bunnsjiktet dekket av store 
moser som er knyttet til slike livsmiljø. I partier av den bratte li-siden (bergveggen) med lavere helning 
og i bergrota under bratte bergvegger er det delvis dekning av vegetasjon i busk- og tre-sjiktet, dette 
er delvis rikere utforminger av edelløvtrær og busker i næringsrike livsmiljø som delvis danner 
overgangssoner mot- og som er rikere utforminger av fastmarkskogsmark.  
 
Artssammensetningen av levende planter (T4/T5) innenfor det meste av fastmarka (delsone 1.) i alle 
sjikt og på alle substrater (livsmedier) på åpen- skogdekket fastmark, preges i stor grad av etablerte 
suksesjonsfaser og at dette er planter som opptrer i naturlig fastmarkskogsmark med noe variasjon i 
næringsforhold og bonitet, i størst grad relatert til terrengforhold, løs-masseinnhold og økologiske 
forhold og struktur av jordbunnen. Levende planter vokser delvis på mark med jevnt tre-satt 
fastmarkskogsmark, i partier med litt tykkere lag av løs-masser og delvis i glissent tre-satt grunnlendt 
fastmark og partier med åpen fastmark med innhold av bart fjell på rabber med lyng-mark. 
Artssammensetning av levende planter er også i varierende grad preget av menneskebetinget 
destabiliserende forstyrrelser, i form av skogbruksaktivitet som stedvis i stor grad preger 
artssammensetningen- og livsmiljøet i tre-sjiktet. Delområdet inneholder livsmedium utforminger og 
tilstander på levende planter som er i kategori av moderat lokalitetskvalitet, og det meste av 
skogsmarka er det liten variasjon i artsgruppe-sammensetning og strukturer på trær som danner tre-
sjiktet. 
Artssammensetningen av levende planter (T4/T5) i bratt li-side under Nulandsknaben (delsone 2.) er i 
stor grad påvirket av terrengformvariasjon (terrenguro, helning og posisjon) og av å vokse på litt mer 
næringsrik mark. Dette gir forhold med litt større artsvariasjon av levende planter på ulike substrater 
i ulike livsmedier-mikrohabitat. I partier med åpen fastmark- og delvis skogdekket mark i bratt li-side 
under Nulandsknaben er det livsmedium utforminger og levende planter med høy lokalitetskvalitet og 
inneholder partier med større livsmiljøvariasjon.  
 
Bark og vedboende arter (1 AE-BV), er på det meste av den skogdekkede marka (delsone 1.) preget av 
å være knyttet til trær og livsmedier av naturlig utviklet tremateriale, med opphavstype av furu- og 
boreale løvtrær og i liten grad edelløvtrær. I deler av skogsmarka er det er en mindre arealandel med 
trematerialer av fremmed opphav, dette i form av to sammenhengende bestand av gran (plantefelt) 
og ellers er det spredt dekning av plantet og selv-spredd enkeltstående- og grupper med bartrær 
(gran og edelgran). Artsvariasjon av bark og vedboende arter er i størst grad betinget av variasjon i 
terrengforhold, men er også relatert til menneskebetinget aktivitet i form av skogbruksaktivitet.  
På det meste av arealet er det er liten artsvariasjon av bark- og vedboende art – få tresorter og liten 
variasjon i livsmedier knyttet til disse substratene og for det meste levende vedaktige planter, ved- 
livsmedier og på bark og ved (1AE-BV) på kalkfattig– glatt bark.  

mosaikk i bakken ut fra terrengforhold og fuktighet -uttørkingseksponering. Feltsjiktet domineres av
lyng-vekster og vekslende utforminger av røsslyng-dominert åpen lyngskog og bærlyngskog i
høyereliggende terreng og på rabber, og blåbær-dominert skogbunn i lavereliggende terreng og i
deler av skogmarka terrengsenkninger med svak dominans av gressdominert mark (blåtopp) på de
mest fuktmettede partiene. I begge livsmiljøut/ormingene er dette styrendef o r substratstrukturen
det høy dekningsgrad med få helt dominerende arter og dermed liten artsvariasjon.
I partier med åpen- og delvis skogdekket fastmark i bratt li-side og bergvegg-samfunn under
Nulandsknaben (de/område 2.}, er artssammensetningen i bunn- og feltsjiktet preget av
terrengheining med ustabilt substrat som er betinget av terrengforårsaket (helningsbetinget)
forstyrrelsesintensitet, stort relativt relieff- og grad av terrenguro og nord-vestlige
eksponeringsretning. Det er plantesamfunn som er knyttet t i l nordvendt bergvegger, med stor
innbyrdes variasjon i mikromiljø ut fra lokale komplekse miljøvariabler betinget av
uttørkingseksponering og substrat-fuktighet (overrisling, vannpåvirknings- sprut-intensitet) mellom
partier uten vegetasjon og fukt ig substrat med dekning av mose-lav i bunnsjiktet (bergveggen}, og
partier med jorddekket berghyller og bergsprekker som inneholder vegetasjon i feltsjiktet dominert av
karplanter og rikere typer gress (1ARC-U4/G5/K3/Ll}. Det er spesielle livsmiljø under bergvegger der
betingelsene er preget av konstant fuktighet tilført substratet, her er bunnsjiktet dekket av store
moser som er knyttet t i l slike livsmiljø. I partier av den bratte li-siden (bergveggen) med lavere helning
og i bergrota under bratte bergvegger er det delvis dekning av vegetasjon i busk- og tre-sjiktet, dette
er delvis rikere utforminger av ede/løvtrær og busker i næringsrike livsmiljø som delvis danner
overgangssoner mot- og som er rikere utforminger av fastmarkskogsmark.

Artssammensetningen av levende planter (T4/T5} innenfor det meste av fastmarka (de/sone l.} i alle
sjikt og på alle substrater (livsmedier) på åpen- skogdekket fastmark, preges i stor grad av etablerte
suksesjons/aser og at dette er planter som opptrer i naturlig fastmarkskogsmark med noe variasjon i
næringsforhold og bonitet, i størst grad relatert t i l terrengforhold, løs-masseinnhold og økologiske
forhold og struktur av jordbunnen. Levende planter vokser delvis på mark med jevnt tre-satt
fastmarkskogsmark, i partier med litt tykkere lag av løs-masser og delvis i glissent tre-satt grunnlendt
fastmark og partier med åpen fastmark med innhold av bart f je l l på rabber med lyng-mark.
Artssammensetning av levende planter er også i varierende grad preget av menneskebetinget
destabiliserende forstyrrelser, i fo rm av skogbruksaktivitet som stedvis i stor grad preger
artssammensetningen- og livsmiljøet i tre-sjiktet. De/området inneholder livsmedium utforminger og
tilstander på levende planter som er i kategori av moderat /okalitetskvalitet, og det meste av
skogsmarka er det liten variasjon i artsgruppe-sammensetning og strukturer på trær som danner tre-
sjiktet.
Artssammensetningen av levende planter (T4/T5} i bratt li-side under Nulandsknaben (de/sone 2.} er i
stor grad påvirket av terrengformvariasjon (terrenguro, helning og posisjon) og av å vokse på litt mer
næringsrik mark. Dette gir forhold med litt større artsvariasjon av levende planter på ulike substrater
i ulike livsmedier-mikrohabitat. I partier med åpen fastmark- og delvis skogdekket mark i bratt li-side
under Nulandsknaben er det livsmedium utforminger og levende planter med høy /okalitetskvalitet og
inneholder partier med større livsmiljøvariasjon.

Bark og vedboende arter (1 AE-BV}, er på det meste av den skogdekkede marka (de/sone l.} preget av
å være knyttet t i l trær og livsmedier av naturlig utviklet tremateriale, med opphavstype av furu- og
boreale løvtrær og i liten grad ede/løvtrær. I deler av skogsmarka er det er en mindre area/andel med
trematerialer av fremmed opphav, dette i fo rm av to sammenhengende bestand av gran (plantefelt)
og ellers er det spredt dekning av plantet og se/v-spredd enkeltstående- og grupper med bartrær
(gran og edelgran). Artsvariasjon av bark og vedboende arter er i størst grad betinget av variasjon i
terrengforhold, men er også relatert t i l menneskebetinget aktivitet i fo rm av skogbruksaktivitet.
På det meste av arealet er det er liten artsvariasjon av bark- og vedboende a r t - få tresorter og liten
variasjon i livsmedier knyttet t i l disse substratene og f o r det meste levende vedaktige planter, ved-
livsmedier og på bark og ved (lAE-BV} på kalkfattig- glatt bark.
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Det meste av den barskogdominerte skogsmarka inneholder trær som danner livsmiljø på bark og ved 
på levende trær som ikke inneholder spesielle livsmedier, det er ikke registrert hule løvtrær og ingen 
trær med rikere bark eller sprekkebark, og det er minimalt med trematerialer som er i 
nedbrytningsfaser – og lite innhold av død-ved. Inneholder få spredte enkeltstående litt eldre furutrær 
og i mindre grad eldre boreale løvtrær som danner spredt tre-satt overstander. De fleste trærne som 
er i eldre suksesjonsfaser vokser i områder med lav bonitet og er i stor grad vekstreduserte furutrær.  
Mikromiljøet som vertsplante-substrat for epifytter består av få fattigbarktrær (bjørk og furu) med få 
epifyttiske fattigbark-arter (få arter mose og ellers stort sett bare skorpelav) som har liten dekning 
(utbredelse) på ensartet substratmiljø. Dette er livsmedier av levende planter som er i suksesjonsfaser 
med liten artsvariasjon og lite tilstands-strukturvariasjon- og dermed moderat -noe redusert 
lokalitetskvalitet for bark og vedboende arter.  
I det meste av skogarealet med barskogdominert skogsmark er det mindre innhold av stående død 
ved (4DG) på færre livsmedier (substrater) på spredte furu-bjørkelåger som er i ulike 
nedbrytingsfaser, men i størst grad er i tilstander ned lite nedbrutt ved. Det er lav dekning av trær i 
nedbrytingsfaser i høyereliggende terreng- og på skogdekkede rabber som ikke er omfattet av 
sluttavvirkning, og litt høyere dekning i lavereliggende terreng med skog på litt høyere bonitet, der 
nedbrutt ved delvis er rest -enkeltstående trær (objekter) som er stående låger og helt nedbrutt ved 
etter at området er sluttavvirket. Det er ellers spredte innhold av stående låger av furu og bjørk i 
deler av skogen på høy bonitet som danner restareal med overstandere. Stort sett er død-ved 
materialet av lavere substrat kvalitet på få treslag- og ikke trær av store dimensjoner. Det er liten 
innbyrdes variasjon i ulike deler av den skogdekkede marka- og marka med spredt tre-sjiktdekning, i 
mengden av trær som er i nedbrytingsfaser og i død ved-andelen den høyeste konsentrasjonen 
(største relative andelen) av død ved er i partier med skog på litt høyere bonitet (med raskere 
nedbryting av tre-materialer). Relativ sammensetning av død ved er delvis barskog- løvskog-dominert 
1AR-GL2/GB2 (25-50%) og inneholder gadder -leger på ensartet substrat-strukturer, mest i form av få 
spredte bjørk og furu i små diameter-klasser. Dette er skogbestand som tilhører normalskog-
dynamikk (7SD-NS-Hk-1-5), med svakt utviklet livsmedier og substrater av ved og bark i 
nedbrytingsfaser og lite kontinuitet av død løvtre-ved på få- og fattig ved-substrater av stående død-
ved (4DG) og liggende død ved (4DL) på bar- og løvtrær. Det er ikke registrert vertstrær som 
inneholder rikere epifyttisk mose-lav livsmedier i noen deler av denne sonen, og heller ikke trær som 
har potensiale til å utvikle livsmiljø med spesielle livsmedium på kort- eller litt lengre sikt. 

Det er noe større artsvariasjon i partier med delvis skogdekket mark (uproduktiv skogsmark) i bratt li-
side under Nulandsknaben (delsone 2.), her er det edelløvtrær og boreale løvtrær som i størst grad 
dekker tre-sjiktet (med furu på partier med lav bonitet). Dette er grupper av trær- eller små 
delbestand, dekket av trær med innhold av rikere livsmedier og innhold av rikere bark og mer innhold 
av ved på edelløvtrær og boreale løvtrær som er i nedbrytingsfaser. Mikromiljøet som vertsplante-
substrat for epifytter består av rikbarktrær (alm-lind) med flere epifyttiske rikbark-arter (mose og lav) 
som har større dekning (utbredelse) på noe varierende substratmiljø. Vertsplantene er i tillegg 
utforminger av levende vedaktige planter med vekstbegrenset form ut fra terrengforeårsaket 
forstyrrelser. Dette er livsmedier av levende planter som er i suksesjonsfaser med større artsvariasjon 
og større tilstands-strukturvariasjon- og dermed høyere lokalitetskvalitet for bark og vedboende 
arter. 
Livsmedier- og mikrohabitat på bark og vedboende arter er preget av sør-vestlig utbredelse og 
innenfor boreonemoral klimasone (nemorale arter) og klart oseanisk seksjon (oseane arter)- men det 
er ikke registrert epifytter som har utvidet verdi (forvaltningsinteresse) ut fra å være knyttet til disse 
soner – eller andre spesielle substratmiljø knytte til skog.  
Her, i partier med spredt skogdekning, er det større innbyrdes variasjon i mengden av trær som er i 
nedbrytingsfaser og den samlede død ved-andelen er høyere- og den høyeste konsentrasjonen 
(største relative andelen) av død ved er i små partier med skog på særlig høy bonitet (med raskere 

Det meste av den barskogdominerte skogsmarka inneholder trær som danner livsmiljø på bark og ved
på levende trær som ikke inneholder spesielle livsmedier, det er ikke registrert hule løvtrær og ingen
trær med rikere bark eller sprekkebark, og det er minimalt med trematerialer som er i
nedbrytnings/aser - og lite innhold av død-ved. Inneholder få spredte enkeltstående litt eldre furutrær
og i mindre grad eldre boreale løvtrær som danner spredt tre-satt overstander. De fleste trærne som
er i eldre suksesjons/aser vokser i områder med lav bonitet og er i stor grad vekstreduserte furutrær.
Mikromiljøet som vertsplante-substrat f o r epifytter består av få fattigbarktrær (bjørk og furu) med få
epifyttiskefattigbark-arter (få arter mose og ellers stort sett bare skorpelav) som har liten dekning
(utbredelse) på ensartet substratmiljø. Dette er livsmedier av levende planter som er i suksesjons/aser
med liten artsvariasjon og lite tilstands-strukturvariasjon- og dermed moderat -noe redusert
lokalitetskvalitet f o r bark og vedboende arter.
I det meste av skogarealet med barskogdominert skogsmark er det mindre innhold av stående død
ved (4DG} på færre livsmedier (substrater) på spredte furu-bjørke/åger som er i ulike
nedbrytingsfaser, men i størst grad er i tilstander ned lite nedbrutt ved. Det er lav dekning av trær i
nedbrytingsfaser i høyereliggende terreng- og på skogdekkede rabber som ikke er omfattet av
sluttavvirkning, og litt høyere dekning i lavereliggende terreng med skog på litt høyere bonitet, der
nedbrutt ved delvis er rest -enkeltstående trær (objekter) som er stående låger og helt nedbrutt ved
etter at området er s/uttavvirket. Det er ellers spredte innhold av stående låger av furu og bjørk i
deler av skogen på høy bonitet som danner restarea/ med overstandere. Stort sett er død-ved
materialet av lavere substrat kvalitet på få treslag- og ikke trær av store dimensjoner. Det er liten
innbyrdes variasjon i ulike deler av den skogdekkede marka- og marka med spredt tre-sjiktdekning, i
mengden av trær som er i nedbrytingsfaser og i død ved-andelen den høyeste konsentrasjonen
(største relative andelen) av død ved er i partier med skog på litt høyere bonitet (med raskere
nedbryting av tre-materialer). Relativ sammensetning av død ved er delvis barskog- løvskog-dominert
1AR-GL2/GB2 (25-50%} og inneholder gadder -leger på ensartet substrat-strukturer, mest i fo rm av få
spredte bjørk og furu i små diameter-k/asser. Dette er skogbestand som tilhører normalskog-
dynamikk {lSD-NS-Hk-1-5}, med svakt utviklet livsmedier og substrater av ved og bark i
nedbrytingsfaser og lite kontinuitet av død løvtre-ved på få - og fat t ig ved-substrater av stående død-
ved (4DG} og liggende død ved (4DL) på bar- og løvtrær. Det er ikke registrert vertstrær som
inneholder rikere epifyttisk mose-lav livsmedier i noen deler av denne sonen, og heller ikke trær som
har potensiale ti l å utvikle livsmiljø med spesielle livsmedium på kort- eller litt lengre sikt.

Det er noe større artsvariasjon i partier med delvis skogdekket mark (uproduktiv skogsmark) i bratt li-
side under Nulandsknaben (de/sone 2.}, her er det ede/løvtrær og boreale løvtrær som i størst grad
dekker tre-sjiktet (med furu på partier med lav bonitet). Dette er grupper av trær- eller små
de/bestand, dekket av trær med innhold av rikere livsmedier og innhold av rikere bark og mer innhold
av ved på ede/løvtrær og boreale løvtrær som er i nedbrytingsfaser. Mikromiljøet som vertsplante-
substrat f o r epifytter består av rikbarktrær (a/m-lind} med flere epifyttiske rikbark-arter (mose og lav)
som har større dekning (utbredelse) på noe varierende substratmiljø. Vertsplantene er i tillegg
utforminger av levende vedaktige planter med vekstbegrenset fo rm ut fra terrengforeårsaket
forstyrrelser. Dette er livsmedier av levende planter som er i suksesjons/aser med større artsvariasjon
og større tilstands-strukturvariasjon- og dermed høyere /okalitetskvalitet f o r bark og vedboende
arter.
Livsmedier- og mikrohabitat på bark og vedboende arter er preget av sør-vestlig utbredelse og
innenfor boreonemora/ klimasone (nemora/e arter) og klart oseanisk seksjon (oseane arter)- men det
er ikke registrert epifytter som har utvidet verdi (forvaltningsinteresse) ut fra å være knyttet t i l disse
soner - eller andre spesielle substratmiljø knytte ti l skog.
Her, i partier med spredt skogdekning, er det større innbyrdes variasjon i mengden av trær som er i
nedbrytingsfaser og den samlede død ved-andelen er høyere- og den høyeste konsentrasjonen
(største relative andelen) av død ved er i små partier med skog på særlig høy bonitet (med raskere
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nedbryting av tre-materialer). Relativ sammensetning av død ved er løvskog-edelløvskogdominert 
1AR-GL2/GE2 (25-50%) og inneholder gadder -leger på variert substrat-strukturer, også i form av 
større diameter-klasser. 
Dette er spredt – og usammenhengende tre-satt skogbestand som tilhører normalskog-dynamikk 
(7SD-NS-Hk-5) men som inneholder elementer fra naturskog-dynamikk ut fra skogstruktur (flersjiktet 
skog – mest ut fra terrengforhold), og stedvis på små arealenheter ut fra innhold og kontinuitet av 
død ved med noe utviklet livsmedier og substrater av ved og bark i nedbrytingsfaser og død løvtre-ved 
på rikere ved-substrater av stående død-ved (4DG) og liggende død ved (4DL) på boreale løvtrær og 
edelløvtrær. Inneholder enkeltforekomst (naturgitt objekt) spesielle livsmiljø på levende edelløvtrær 
med rikere – og sprekkebark og epifytter (4TL-RB- SB-LO) som har utvidet forvaltningsinteresse. Del-
området inneholder også edelløvtrær i større diameterklasser. Ingen av disse trærne som danner 
spredt restbestand har innhold av hul løvtre-ved, det er ikke løvtrær med sprekkbark, og heller ikke 
innhold av rikbarkstrær. Det er også trær som har potensiale til å utvikle livsmiljø med spesielle 
livsmedium på kort- eller litt lengre sikt. 

Tabell 2. Verditabell ut fra NiN-variabler knyttet til fastmark i delsone 1. (- negativ verdi,0 uten funn med utvidet 
verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

DA1 NIN-
variabler 

Sammen-
ligning FPNT  

  
Død 
ved  

Død 
ved 
kvalitet 
 
 

Tre med 
spesielt 
livsmedium 
 
 

Rødlistede 
naturtyper  

Rødlistede 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand  

Alder på 
skog-
enkelttrær 
  

Kvalitet 
ut fra 
hevd-
bruk  

Inngangsverdi 
Verdi  
Vekting (%)  
Poeng  

Del-sone 
1. * * * 0 0 0 * * - * moderat 

vektet 
Delsone 
2. ** ** *** ** 1 2 ** * - ** middels 

vektet 
Analysen av NiN-miljøvariabler innenfor delområde 1., og delsone 1.- 2., som er knyttet til 
verdisetting for åpen – delvis skogdekket naturfastmark- og fastmarkskogsmark, viser at 
livsmiljøkvaliteten – og verdivektingen innenfor delområdet er moderat vektet i delsone 1. og høyere 
vektet i delsone 2., på alle de aktuelle variablene som viser delområdets verdi ut fra dagens tilstand.  

I dagens tilstandsfase har delområdet i delsone 1., moderat lokalitetskvalitet og lavere 
naturtypeverdi, og inneholder ikke naturelementer med utvidet verdi eller livsmedier- 
naturelementer uten utvidet forvaltningsmessig vekting. Innenfor areal som danner delsone 2., i 
delvis tre-satt areal med uproduktiv skogsmark knyttet til bratt- li-side og bergvegg-samfunn under 
Nulandsknaben, er lokalitetskvaliteten høyere og er utforminger og livsmiljø med høyere 
naturtypeverdi og livsmedier- naturelementer som er gitt høyere forvaltningsmessig prioritet. 

Tabell 3. Verdikriterier ut fra vekting av naturtype- og funksjonsverdi.  
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
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nedbryting av tre-materialer). Relativ sammensetning av død ved er løvskog-ede/løvskogdominert
1AR-GL2/GE2 (25-50%} og inneholder gadder -leger på variert substrat-strukturer, også i fo rm av
større diameter-k/asser.
Dette er spredt - og usammenhengende tre-satt skogbestand som tilhører normalskog-dynamikk
{lSD-NS-Hk-5) men som inneholder elementer fra naturskog-dynamikk ut fra skogstruktur (flersjiktet
skog - mest ut fra terrengforhold}, og stedvis på små area/enheter ut fra innhold og kontinuitet av
død ved med noe utviklet livsmedier og substrater av ved og bark i nedbrytingsfaser og død løvtre-ved
på rikere ved-substrater av stående død-ved (4DG} og liggende død ved (4DL) på boreale løvtrær og
ede/løvtrær. Inneholder enkeltforekomst (naturgitt objekt) spesielle livsmiljø på levende ede/løvtrær
med rikere - og sprekkebark og epifytter (4TL-RB- SB-LO} som har utvidet forvaltningsinteresse. De/-
området inneholder også ede/løvtrær i større diameterklasser. Ingen av disse trærne som danner
spredt restbestand har innhold av hul løvtre-ved, det er ikke løvtrær med sprekkbark, og heller ikke
innhold av rikbarkstrær. Det er også trær som har potensiale ti l å utvikle livsmiljø med spesielle
livsmedium på kort- eller litt lengre sikt.

Tabell 2. Verditabell ut fra NiN-variabler knyttet til fastmark i de/sone1. (- negativ verdi,Outenfunn med utvidet
verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).
DA1 NIN-

variabler
Sammen- Død Tre med Alder påligning ved spesielt Kvalitet Inngangsverdi

FPNT Rødlistede skog-Død kvalitet livsmedium Rødlistede Dynamikk ut fra Verdi
ved naturtyper arter -tilstand enkelttrær hevd- Vekting(%)

bruk Poeng

Del-sone • • • 0 0 0 • • • moderat-1. vektet
Delsone •• •• ••• •• 1 2 •• • **middels-2. vektet

Analysen av NiN-miljøvariabler innenfor delområde l . , og deisane 1.- 2., som er knyttet t i l
verdisetting for åpen - delvis skogdekket naturfastmark- og fastmarkskogsmark, viser at
livsmiljøkvaliteten - og verdivektingen innenfor delområdet er moderat vektet i deisane l. og høyere
vektet i deisane 2., på alle de aktuelle variablene som viser delområdets verdi ut fra dagens tilstand.

I dagens tilstandsfase har delområdet i deisane l . , moderat lokalitetskvalitet og lavere
naturtypeverdi, og inneholder ikke naturelementer med utvidet verdi eller livsmedier-
naturelementer uten utvidet forvaltningsmessig vekting. Innenfor areal som danner deisane 2., i
delvis tre-satt areal med uproduktiv skogsmark knyttet t i l bratt- li-side og bergvegg-samfunn under
Nulandsknaben, er lokalitetskvaliteten høyere og er utforminger og livsmiljø med høyere
naturtypeverdi og livsmedier- naturelementer som er gitt høyere forvaltningsmessig prioritet.

Tabell 3. Verdikriterier ut fra vekting av naturtype- ogfunksjonsverdi.
Verdikriterier- Ubetydeliø Noe verdi Middelsverdi
Naturtyper
Naturtyper etter
NiN- metodikk

Naturtyper i
terrestrisk miljø
etter HB-13.
Arter- inkludert
funksjonsområder

Landskaps-
økologiske
funksjonsområder

D51., Med sentrale D52., Med sentrale
økosystem- økosystem-
funksjoner, lav funksjoner,
kvalitet middels kvalitet
Ikke vektet med
utvidet verdi ut fra
HB-13
D51., Uten utvidet D52.; Arts-
artsfunksjonsverdi funksjonsverdi for

arter- knyttet til
spesielle livsmiljø

Skogbestands- Skogbestands-
dynamikk, svakt dynamikk, høyere
vektet vektet
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Lokalitetskvalitet på ulike deler av naturtypeforekomsten innenfor hele reguleringsplansonen ut 
fra tilstandsvariabler. 
Tabell 4. Sammenligning av kvalitet på ulike tilstandsvariabler ut fra tre ulike alternativ (A1- endret ved 
regulering- og 0 a/b uten endring) for deler av naturtyper som dekker areal med åpen-skogdekket natur-
fastmarki, ut fra kvalitet på tilstandsvariabler i NiN 2.1 for verdisetting: 

Kvalitet-skala ut fra 
ulike tilstands-variabler 
 

Sterkt økt 
kvalitet 

Økt 
kvalitet 

Svak økt 
kvalitet 

Nøytral Svakt 
redusert 

redusert Sterkt 
redusert 

 Kode  Navn  Kommentarer 
A0a 

5AB Arealbruk kategori 

Ut fra arealbruk kategori (5AB) er delområdet i dagens fase (A0a) 
i naturlig fastmark med åpen – delvis og helt skogdekket mark, 
har trolig ett naturbetinget opphav og er ikke er sterkt preget av 
tidligere menneskebetinget semi-naturlige hevd som beitemark 
og kystlynghei. Naturlig suksesjonsutvikling er i dag preget av 
økologisk stabiliserende prosesser som opprettholder naturlige 
fastmarksystemer. I tidligere historiske epoker har trolig 
menneskebetinget aktivitet- og påvirkning i ulik grad gitt ulike 
former for regulerende- og destabiliserende forstyrrelser – og 
økologiske endringsprosesser suksesjonsendring, og dermed 
vært med på å prege struktur og tilstand innenfor vekslende 
åpen semi-naturlig -og naturlig skogsmark. Fastmarka er 
opprinnelig i mindre grad preget av menneskebetinget 
forstyrrelser utenom den pågående skogbruksaktivitet, ut fra 
dagens arealbruk. Det er delvis begynnende anleggsvirksomhet 
som er i startfasen, økt aktivitet i forbindelse med denne 
virksomheten vil i stor grad endre de økologiske forholdene i 
fastmarkskogsmarka og livsmedier knyttet til dette biomet i 
dagens tilstands-suksesjonsfase.  
 

A0b 

  

Fastmarkskogsmarka som opprinnelig i mindre grad preget av 
menneskebetinget forstyrrelser utenom den pågående 
skogbruksaktivitet, vil via naturlig suksesjon få mer naturlig 
utviklet skog-livsmiljø og alle livsmedier (substrater) og vil på 
lang sikt utvikle nye livsmiljø i suksesjonsfaser av skog. Dette gir 
økt livsmiljøkvalitet som naturlig fastmaskskogsmark, hvis 
skogsmarka i området ikke utsettes for andre typer 
menneskebetinget aktivitet.  
 

A1 

  

Partier av fastmarka som blir direkte påvirket -og restareal som 
indirekte blir påvirket av regulering i området, vil ut fra tiltakets 
form-formål bli sterkt forringet og i gjennomgripende grad 
endret, og trolig ha et omfang der hele den opprinnelige natur-
grunntypen vil bli endret og opphører slik den er i dag. 
Forringelsesgraden -svekkelse av kvalitet på den opprinnelige 
naturtypen og omfanget av endring, avhenger av hvor 
omfattende tiltakene blir innenfor hvert del-område. I 
situasjoner der hele naturmarka blir belastet så vil dette medføre 
en gjennomgripende endring av hele økosystemet og 
naturtypestatusen.  I situasjoner der regulering har begrenset 
omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette medføre en 
mindre belastning og deler av det opprinnelige økosystemet vil 
bli bevart. 
 

A0a 7SB- Skogbruk - 
hogstinngrep 

En større del av området er påvirket av nyere tids 
skogbruksaktivitet og hogstinngrep i form av ett felt som er 

Lokalitetskvalitet på ulike deler av naturtypeforekomsten innenfor hele reguleringsplansonen ut
fra tilstandsvariabler.
Tabell 4. Sammenligning av kvalitet på ulike tilstandsvariabler u t f r a tre ulike alternativ { A l - endret ved
regulering- og Oa/b uten endring)fo r deler av naturtyper som dekker areal med åpen-skogdekket natur-
fastmarki, ut fra kvalitet på tilstandsvariabler i NiN 2.1 f o r verdisetting:- = - - - - - = - - - - - - - - - - -

Kvalitet -skala ut fra Svak økt Nøytral Svakt redusert
ulike tilstands-variabler kvalitet redusert

Kode Navn Kommentarer
AOa

SAB Arealbrukkategori

Ut fra arealbruk kategori (SAB) er delområdet i dagensfase (AOa)
i naturligfastmark med åpen - delvisoghelt skogdekket mark,
har troligett naturbetinget opphav oger ikke er sterkt preget av
tidligere menneskebetinget semi-naturlige hevd som beitemark
ogkystlynghei. Naturligsuksesjonsutviklinger i dagpreget av
økologiskstabiliserende prosesser somopprettholder naturlige
fastmarksystemer. Itidligere historiske epoker har trolig
menneskebetinget aktivitet- ogpåvirkning i ulik grad gitt ulike
former for regulerende- ogdestabiliserende forstyrrelser - og
økologiske endringsprosesser suksesjonsendring, ogdermed
vært med på åprege struktur ogtilstand innenfor vekslende
åpen semi-naturlig -ognaturligskogsmark. Fastmarkaer
opprinnelig i mindre grad preget avmenneskebetinget
forstyrrelser utenom den pågående skogbruksaktivitet, ut fra
dagensarealbruk. Det er delvisbegynnende anleggsvirksomhet
som er i startfasen, øktaktivitet i forbindelse med denne
virksomheten vil i stor grad endre deøkologiske forholdene i
fastmarkskogsmarkaoglivsmedier knyttet til dette biomet i
dagenstilstands-suksesjonsfase.

AOb Fastmarkskogsmarka som opprinnelig i mindre grad preget av
menneskebetinget forstyrrelser utenom den pågående
skogbruksaktivitet, vilvia naturligsuksesjon fåmer naturlig
utviklet skog-livsmiljø ogalle livsmedier (substrater) ogvilpå
langsikt utvikle nye livsmiljø i suksesjonsfaser avskog. Dette gir
økt livsmiljøkvalitet som naturligfastmaskskogsmark, hvis
skogsmarka i området ikke utsettesfor andre typer
menneskebetinget aktivitet.

Al Partier av fastmarka som blir direkte påvirket -og restareal som
indirekte blir påvirket av regulering i området, vil ut fra tiltakets
form-formål bli sterkt forringet og i gjennomgripende grad
endret, og trolig ha et omfang der hele den opprinnelige natur-
grunntypen vil bli endret og opphører slik den er i dag.
Forringelsesgraden -svekkelse av kvalitet på den opprinnelige
naturtypen og omfanget av endring, avhenger av hvor
omfattende tiltakene blir innenfor hvert del-område. I
situasjoner der hele naturmarka blir belastet så vil dette medføre
en gjennomgripende endring av hele økosystemet og
naturtypestatusen. I situasjoner der regulering har begrenset
omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette medføre en
mindre belastning og deler av det opprinnelige økosystemet vil
bli bevart.

AOa
75B-

Skogbruk -
hogstinngrep

En større del av området er påvirket av nyere tids
skogbruksaktivitet og hogstinngrep i form av ett felt som er
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FT-
NF/TS 
HI  

sluttavvirket i nyere tid, og er i dag normalskog i 
etableringssuksesjonsfase (hogstklasse)- H1. Skogdynamikken er 
ellers i varierende grad preget av skogbruksaktivitet, i form av 
foryngelsestiltak, markberedning og planting av grantrær med 
fremmed proveniens. 
   

A0b 

  

Det er usikkert i stor grad skogen vil bli utsatt for økt-redusert 
skogbruksaktivitet i fremtiden, skogen vil ut fra naturlig 
suksesjon utvikle seg naturlig gjennom naturlige suksesjons-
endringsprosesser.   
 

A1 

  

Skogsmarka vil bli gjennomgripende endret i områdene som blir 
direkte – og indirekte påvirket av regulering, i hvor stor grad 
restarealet blir belastet avhengig av hvor omfattende 
reguleringsarealet vil bli og hvor mange naturelementer som blir 
endret-belastet. Blir hele naturskogsmarka belastet så vil dette 
medføre en gjennomgripende endring av hele økosystemet i 
skogdekket areal, og gjelder endringen en mindre del så vil dette 
medføre en mindre belastning- og deler av økosystemet vil bli 
bevart. 
 

A0a 

SN 
Naturlig bestands-
reduksjon på tre-satt 
areal 

På deler av tre-satt arealet som kan defineres innenfor 
skogsmark er det blitt registrert svak effekt av beiting fra 
hjortevilt på boreale løvtrær i etableringsfaser, litt påvirkning fra 
vindfelling og i bratt terreng av helningsbetingede forstyrrelser.  
 

A0b 

  

Det er usikkert hvordan effekten av påvirkningen fra beiting 
(reduksjon av tre-satt areal) fra hjortevilt vil utvikle seg. Det er 
ikke ventet store endinger i forhold til effekten i forhold til 
vindfelling og helningsbetinget forstyrrelsesintensitet.  
 

A1 

  

Effekten for endring fra disse påvirkere som gir reduksjon på tre-
satt areal vil ikke være tellende innenfor partier med sterkt 
endret fastmark- i situasjon der det er rester med tre-satt areal 
kan det gis effekt ut fra denne variabelen. 
  

A0a 

7SD -
NS  

Skogbestandsdynamikk 

Dette er naturmarkpreget skog som i liten grad er preget av ett 
semi-naturlig (mer kulturpreget) opphav- og skogen har en 
struktur som er preget av en naturlig utviklet 
skogbestandsdynamikk. Skogbestandsdynamikken i det meste av 
skogdekket areal har en klart definert normal-skogdynamikk uten 
elementer fra naturskogdynamikk. I bratt li-side under 
Nulandsknaben er skogdekket areal i større grad preget av å 
inneholde elementer fra naturskogdynamikk.  

A0b 

  

Skogbestandsdynamikken i områder vil via naturlig 
suksesjonsutvikling på lang sikt utvikle elementer- strukturer 
med større innenfor naturskogdynamikk. 
 

A1 

  

Skogbestandsdynamikken og hele økosystemet vil bli 
gjennomgripende endret i områdene som blir direkte berørt av 
regulering og hele restarealet i undersøkelsesfeltet, omfanget 
denne av denne endringen avhengig av hvor omfattende 
endringen innenfor reguleringsarealet vil bli. Blir hele skogen og 
skogbestandsdynamikken belastet så vil dette medføre en 
gjennomgripende endring av den naturlige suksesjonsutviklingen 

FT-
NF/TS
HI

sluttavvirket i nyere tid, og er i dag normalskog i
etableringssuksesjonsfase (hogstklasse)- Hl. Skogdynamikken er
ellers i varierende grad preget av skogbruksaktivitet, i form av
foryngelsestiltak, markberedning og planting av grantrær med
fremmed proveniens.

AOb Det er usikkert i stor grad skogen vilbliutsatt for økt-redusert
skogbruksaktivitet i fremtiden, skogen vilut franaturlig
suksesjonutvikle segnaturliggjennom naturligesuksesjons-
endringsprosesser.

Al Skogsmarka vil bli gjennomgripende endret i områdene som blir
direkte - og indirekte påvirket av regulering, i hvor stor grad
restarealet blir belastet avhengig av hvor omfattende
reguleringsarealet vil bli og hvor mange naturelementer som blir
endret-belastet. Blir hele naturskogsmarka belastet så vil dette
medføre en gjennomgripende endring av hele økosystemet i
skogdekket areal, og gjelder endringen en mindre del så vil dette
medføre en mindre belastning- og deler av økosystemet vil bli
bevart.

AOa

SN
Naturligbestands-
reduksjon påtre-satt
areal

Pådeler avtre-satt arealet som kan defineresinnenfor
skogsmarker det blitt registrert svak effekt avbeitingfra
hjortevilt påboreale løvtrær i etableringsfaser, litt påvirkningfra
vindfellingogi bratt terrengavhelningsbetingede forstyrrelser.

AOb Det er usikkert hvordan effekten avpåvirkningen fra beiting
(reduksjon avtre-satt areal) fra hjortevilt vilutvikle seg. Det er
ikke ventet store endinger i forhold til effekten i forhold til
vindfellingoghelningsbetinget forstyrrelsesintensitet.

Al Effekten for endring fra disse påvirkere som gir reduksjon på tre-
satt areal vil ikke være tellende innenfor partier med sterkt
endret fastmark- i situasjon der det er rester med tre-satt areal
kan det gis effekt ut fra denne variabelen.

AOa

75D-
NS Skogbestandsdynamikk

Dette er naturmarkpreget skogsom i liten grader preget avett
semi-naturlig (mer kulturpreget) opphav- ogskogen har en
struktur som er preget avennaturligutviklet
skogbestandsdynamikk. Skogbestandsdynamikken i det meste av
skogdekket areal har enklart definert normal-skogdynamikkuten
elementer franaturskogdynamikk. I bratt li-side under
Nulandsknaben er skogdekket areal i større grad preget avå
inneholde elementer fra naturskogdynamikk.

AOb Skogbestandsdynamikken i områder vil via naturlig
suksesjonsutvikling på lang sikt utvikle elementer- strukturer
med større innenfor naturskogdynamikk.
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hele skogsarealet, gjelder endringen en mindre del så vil dette 
medføre en mindre belastning. 
 

A0a 

7FA  Fremmedartsinnslag 

Det er registrert noe innslag av fremmede arter av bartrær i tre-
sjiktet som er i spredning i naturlig skogsmark, dette er særlig 
edelgran som har spredte forekomster, særlig unge trær. Det er 
også registrert spredning av arter i busk- og feltsjiktet ut fra 
partier med sterkt endret fastmark og som har noe 
spredningspotensiale og kan på sikt påvirke felt- og busksjiktet 
fra dagens naturlig tilhørende skog.   

A0b 

  

Ved naturlig utvikling uten noe form for avbøtende tiltak for å 
fjerne fremmede arter, former for skjøtsel eller restaurering vil 
spredningen av fremmede arter tilta i omfang og utbredelse. 
Dette gjelder særlig i felt- og busk-sjiktet, der fremmede arter på 
lengre sikt vil påvirke- endre artssammensetningen.  
 

A1 

  

Innenfor sterkt endret fastmark vil prosesser av naturlig 
suksesjonsutvikling, uten noe form for avbøtende tiltak for å 
fjerne fremmede arter, vil fremmede arter i sterkere grad bli 
dominerende. Denne utviklingen vil gi økt spredning av 
fremmede arter og dekning i alle sjikt og på de fleste livsmedier, 
dette vil da stor grad prege artssammensetningen i ny endret 
fastmark. Sterkt endret fastmark vil dermed i større grad bli 
dekket av- og dominert av fremmede arter.  
 

Analysen i forhold til tilstandsvariabler viser at den økologiske kvaliteten i dagens situasjon (A0a) i 
forhold til påvirkning fra menneskebetinget aktivitet som preger alle livsmedier knyttet til substrater, 
strukturer og tilstandsfaser og livsmiljø (sjikt) og som virker på miljøvariablene i form av 
menneskebetingede regulerende-destabiliserende forstyrrelser og miljøstress (virkning av arealbruk, 
skogbruk, rask suksesjon og spredning av fremmede arter-slitasje på livsmiljø), er uendret- nøytral 
(moderat) og delvis svakt negativ (særlig i forhold til skogbruksaktivitet og fremmede arter) innenfor 
alle lokale komplekse miljøvariabler. I forhold til variabler som er relatert til terrengforhold, som 
beskriver historisk miljøstress, naturlig langsom suksesjonsendring og destabiliserende- regulerende 
forstyrrelser, naturlig bestandsreduksjon og bestandsdynamikk i skog, er den økologiske kvaliteten 
uendret (nøytral).  
Analysen av situasjon med naturlig suksesjonsendring (A0b)- uten endret status, viser at den 
økologiske kvaliteten i forhold til menneskebetinget aktivitet (stabiliserende- og destabiliserende 
forstyrrelser) gi litt større negativ effekt i forhold til fremmede arter, uendret (nøytral)- svakt negativ 
effekt i forhold til suksesjon-terrengbasert forstyrrelser, men en litt forbedret situasjonsutvikling i 
forhold til skogbestandsdynamikk, skogbruk og påvirkning fra rask suksesjon. 
I endret situasjon (A1) der naturlig åpen- skogdekket fastmark blir regulert til andre formål vil alle 
tilstandsvariabler knyttet til naturlige stabiliserende prosesser i forbindelse med terrengbetinget- og 
menneskebetinget forstyrrelser, og den økologiske strukturerende prosesser i naturlig fastmark bli 
mer eller mindre påvirket og sterkt negativt påvirket. I hvor stor grad naturlige prosesser blir påvirket 
er avhengig av omfanget av den negative (positive) påvirkningen (reguleringsvirksomheten) og 
effekten av dette er avhenger av hvilke delområder som blir regulert, naturmangfoldverdien innenfor 
de områdene som blir direkte og indirekte (positivt og negativt) belastet, hvor omfattende endringen 
blir i de ulike delområdene og hvor mange elementer- livsmedier- hvor stor del av livsmiljøet som blir 
berørt i selve tiltakssonen og i eventuelle influenssoner for ulike forekomster knyttet til 
omkringliggende areal. Dette vil påvirke naturstatus innenfor landskapselementer, naturtyper, 
livsmedier og naturobjekt, naturelementer- strukturer og tilstander innenfor ulike livsmiljø i naturlig 
åpen- skogdekket fastmark ut fra dagens situasjon, og i situasjoner der mange naturelementer blir 

AOa

7FA Fremmedartsinnslag

Det er registrert noe innslag av fremmede arter av bartrær i tre-
sjiktet som er i spredning i naturlig skogsmark, dette er særlig
edelgran som har spredte forekomster, særlig unge trær. Det er
også registrert spredning av arter i busk- og feltsjiktet ut fra
partier med sterkt endret fastmark og som har noe
spredningspotensiale og kan på sikt påvirke felt- og busksjiktet
fra dagens naturlig tilhørende skog.

AOb Ved naturlig utvikling uten noe form for avbøtende tiltak for å
fjerne fremmede arter, former for skjøtsel eller restaurering vil
spredningen av fremmede arter ti lta i omfang og utbredelse.
Dette gjelder særlig i felt- og busk-sjiktet, der fremmede arter på
lengre sikt vil påvirke- endre artssammensetningen.

Innenfor sterkt endret fastmark vil prosesser av naturlig
suksesjonsutvikling, uten noe form for avbøtende tiltak for å
fjerne fremmede arter, vil fremmede arter i sterkere grad bli
dominerende. Denne utviklingen vil gi økt spredning av
fremmede arter og dekning i alle sjikt og på de fleste livsmedier,
dette vil da stor grad prege artssammensetningen i ny endret
fastmark. Sterkt endret fastmark vil dermed i større grad bli
dekket av- og dominert av fremmede arter.

Analysen i forhold t i l tilstandsvariabler viser at den økologiske kvaliteten i dagens situasjon (AOa} i
forhold ti l påvirkning fra menneskebetinget aktivitet som preger alle livsmedier knyttet t i l substrater,
strukturer og tilstands/aser og livsmiljø (sjikt) og som virker på miljøvariablene i fo rm av
menneskebetingede regulerende-destabiliserende forstyrrelser og miljøstress (virkning av area/bruk,
skogbruk, rask suksesjon og spredning av fremmede arter-slitasje på livsmiljø), er uendret- nøytral
(moderat) og delvis svakt negativ (særlig i forhold ti l skogbruksaktivitet og fremmede arter) innenfor
alle lokale komplekse miljøvariabler. I forhold ti l variabler som er relatert t i l terrengforhold, som
beskriver historisk miljøstress, naturlig langsom suksesjonsendring og destabiliserende- regulerende
forstyrrelser, naturlig bestandsreduksjon og bestandsdynamikk i skog, er den økologiske kvaliteten
uendret (nøytral}.
Analysen av situasjon med naturlig suksesjonsendring (AOb}- uten endret status, viser at den
økologiske kvaliteten i forhold t i l menneskebetinget aktivitet (stabiliserende- og destabiliserende
forstyrrelser) gi litt større negativ effekt i forhold ti l fremmede arter, uendret (nøytral}- svakt negativ
effekt i forhold t i l suksesjon-terrengbasert forstyrrelser, men en litt forbedret situasjonsutvikling i
forhold ti l skogbestandsdynamikk, skogbruk og påvirkning fra rask suksesjon.
I endret situasjon (A l } der naturlig åpen- skogdekket fastmark blir regulert t i l andre formål vil alle
tilstandsvariabler knyttet t i l naturlige stabiliserende prosesser i forbindelse med terrengbetinget- og
menneskebetinget forstyrrelser, og den økologiske strukturerende prosesser i naturlig fastmark bli
mer eller mindre påvirket og sterkt negativt påvirket. I hvor stor grad naturlige prosesser blir påvirket
er avhengig av omfanget av den negative (positive) påvirkningen (reguleringsvirksomheten) og
effekten av dette er avhenger av hvilke delområder som blir regulert, naturmangfoldverdien innenfor
de områdene som blir direkte og indirekte (positivt og negativt) belastet, hvor omfattende endringen
blir i de ulike delområdene og hvor mange elementer- livsmedier- hvor stor del av livsmiljøet som blir
berørt i selve tiltakssonen og i eventuel/e influenssoner f o r ulike forekomster knyttet t i l
omkringliggende areal. Dette vil påvirke naturstatus innenfor landskapselementer, naturtyper,
livsmedier og naturobjekt, naturelementer- strukturer og tilstander innenfor ulike livsmiljø i naturlig
åpen- skogdekket fastmark ut fra dagens situasjon, og i situasjoner der mange naturelementer blir
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sterkt belastet så vil dette resultert i at de økologiske regulerende- stabiliserende prosessene innenfor 
livsmedier – og livsmiljø brytes og naturtypetilhørigheten vil dermed bli endret og preget av endret 
naturtypestatus og tilhørighet til naturtyper i sterkt endret fastmark. 
  
Tabell 5. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 
     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

  Endringer ut fra 
planlagt regulering 
er ventet på 
arealandeler med 
ordinære 
utforminger av skog 
og åpen fastmark 

  

Økologiske 
funksjons-områder 
for arter 

  Endret regulering er 
ikke ventet å 
belaste viktige 
funksjonsområder 
for arter knyttet til 
spesielle livsmiljø 

I endret situasjon 
der viktige 
artsfunksjons-
områder blir 
belastet (direkte 
og indirekte).  

 

Landskaps-
økologiske  
Funksjonsområder 

  Endring er ikke 
ventet å belaste 
areal av skog med 
høy livsmiljø-
kvalitet, eller i eldre 
suksesjonsfaser. 

  

 
Tabell 6. Tiltakets konsekvens 

Konsekvens 
       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor delområdet. 
Dagens fase av naturlig 
suksesjon. 

  Dagens 
situasjon 

    

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor delområdet. 
Ved naturlig suksesjons-
utvikling. 

  Naturlig 
suksesjon 

    

1-alt. uten avbøtende tiltak 
innenfor delområdet. 
Endret status etter at tiltak 
er gjennomført 

    Rest-areal 
der deler av 
denne del-
sonen blir 
belastet 

  

1-alt. Med avbøtende tiltak 
innenfor delområdet. Ved 
ny endret status-  

   Rest-areal 
uten at del-
sonen blir 
belastet 

   

Innenfor dette delområdet med åpen- skogdekket fastmark er det del-soner med middels høy 
lokalitetskvalitet i partier med åpen- spredt tre-satt fastmark i bratt li-side og bergvegg-samfunn 
under Nulandsknaben (kat. 2-3) på de fleste livsmedier knyttet til planter, bark og ved, 
artsgruppesammensetning, tilstander og struktur på fastmarka. I resten av arealet som omfatter 
reguleringsplanområdet (medregnet mulige influenssoner) er det lavere lokalitetsverdi- og livsmiljø- 
livsmedier som ikke har utvidet forvaltningsinteresse (kat. 1-2.) på livsmedier knyttet til åpen 
fastmark og fastmarkskogsmark. Ut fra variasjoner i lokalitetskvaliteten er det partier med livsmiljø 

sterkt belastet så vil dette resultert i at de økologiske regulerende- stabiliserende prosessene innenfor
livsmedier - og livsmiljø brytes og naturtypetilhørigheten vil dermed bli endret og preget av endret
naturtypestatus og tilhørighet t i l naturtyper i sterkt endret fastmark.

Tabell 5. Tiltakets omfang og virkning på dette de/området.
Påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet• I I •Liten<Stor
Naturtyper Endringer ut fra

planlagt regulering
er ventet på
arealandeler med
ordinære
utforminger av skog
og åpen fastmark

Økologiske Endret regulering er I endret situasjon
funksjons-områder ikke ventet å der viktige
for arter belaste viktige artsfunksjons-

funksjonsområder områder blir
for arter knyttet til belastet (direkte
spesielle livsmiljø og indirekte).

Landskaps- Endring er ikke
økologiske ventet å belaste
Funksjonsområder areal av skog med

høy livsmiljø-
kvalitet, eller i eldre
suksesjonsfaser.

Tabell 6. Tiltakets konsekvens

Konsekvens +++/++++ +/++ 0 - -- --- ----

l£IlIIIII Stor Forbedring Ubetydelig Noe skade Betydelig Alvorlig Svær
forbedring av miljø Miljø-skade skade skade alvorlig

skade

Oa-alt. Uten endring, Dagens
innenfor delområdet. situasjon
Dagens fase av naturlig
suksesjon.

Ob-alt. Naturlig endring, Naturlig
innenfor delområdet. suksesjon
Ved naturlig suksesjons-
utvikling.

l-al t . uten avbøtende tiltak Rest-areal
innenfor delområdet. der deler av
Endret status etter at tiltak denne del-
er gjennomført sonen blir

belastet
l-al t . Med avbøtende tiltak Rest-areal
innenfor delområdet. Ved uten at del-
ny endret status- sonen blir

belastet
Innenfor dette de/området med åpen- skogdekket fastmark er det del-soner med middels høy
lokalitetskvalitet i partier med åpen- spredt tre-satt fastmark i bratt li-side og bergvegg-samfunn
under Nulandsknaben (kat. 2-3} på de fleste livsmedier knyttet t i l planter, bark og ved,
artsgruppesammensetning, tilstander og struktur på fastmarka. I resten av arealet som omfatter
reguleringsplanområdet (medregnet mulige influenssoner) er det lavere lokalitetsverdi- og livsmiljø-
livsmedier som ikke har utvidet forvaltningsinteresse (kat. 1-2.} på livsmedier knyttet t i l åpen
fastmark og fastmarkskogsmark. Ut fra variasjoner i /okalitetskvaliteten er det partier med livsmiljø
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knyttet til åpen- spredt tre-satt areal i li-sidegradienten under Nulandsknaben som har 
artsfunksjonsområder med høyere grad av – og middels høy artsfunksjons- (naturtype) verdi. Andre 
deler av fastmarka i delsone 1., har så lavere verdi på livsmiljøvariabler som fastsetter verdisetting, så 
vil den samlede lokalitetsverdien for naturtyper i området gir moderat naturtypeverdi, regnet ut fra å 
være naturtyper i naturlig mark. Dette beregnet ut fra en sammenligning i forhold til normalverdien 
av lokalitetskvalitet for de ulike naturtypene.  

Hele naturtypeforekomstene og alle livsmedier, struktur- og tilstandsfaser, definert som naturlig 
fastmark og natur-skogmark, blir sterkt- gjennomgripende grad endret i situasjon (A1) i de delene av 
reguleringsplansonen som blir omdisponert til industriformål. Omfanget av endring og graden av 
endringseffekt avhenger av hvilke deler av det totale delområdet som blir belastet og hvor stor del av 
naturtypelokaliteten – og hvor mange naturelementer som blir endret i de ulike belastningssonene. 
Ulik belastning i de ulike delsonene (delsone 1., og delsone 2.) Lokalitetskvaliteten som styrer 
naturtypeverdien er i dagens (A0a/b) fase er nøytral i forhold til naturtypeverdi-potensialet og endret 
situasjon der hele- eller deler av naturfastmarka blir regulert til andre formål (situasjon A1), vil ha 
mindre negativ forringelsespotensiale og gi mindre grader av negativ virkning- og dermed mindre 
alvorlig konsekvens. I situasjon der deler av areal i delsone 1. blir negativt belastet (direkte- eller 
indirekte), vil dette gi en høyere grad av negativt forringes-potensiale, og endring som gir middels 
alvorlig konsekvens.  

I situasjoner der hele natur-skogsmarka blir belastet så vil dette medføre en gjennomgripende 
endring av hele økosystemet og endring av hele naturtypestatusen.  I situasjoner der regulering har 
begrenset omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette medføre en mindre belastning og deler av 
det opprinnelige økosystemet vil bli bevart. 
 
 

B. Soner med bark og bunnlevende arter med særlig stor forvaltningsmessig betydning som kan 
bli negativt påvirket av endringer i reguleringsplanområdet.  

 
Delområde 2. (DB2), Artsfunksjonsområde – for gullhårmose (Beutelia crysocoma) som er knyttet til 
livsmiljø i nordvendt bergvegg-samfunn med særlig stor forvaltningsmessig betydning og livsmiljø- 
sammensetning av denne utformingen med særlig høy lokalitetskvalitet.  

Livsmiljø på åpen natur-fastmark med spredt dekning av boreale løvtrær og edelløvtrær med 
elementer fra lyng-svak lågurte- og lågurte, samt høgstaudevegetasjon, knyttet til bratt li-side og 
bergvegg med periodevis overrislet bergflate (T1- 2/6/24 og T4- 10/11/18).  

Dette artsfunksjonsområdet som inneholder spesielt kravfulle moseforekomster på bergflater med 
åpen- og delvis skogdekket fastmark i bratte nordvendte- sildrepåvirkede- og vannsprutpåvirkede 
bergvegger, er ut fra kartleggingsinstruks – kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2, delvis 
innenfor naturtyper av fossepåvirket berg (A2). Ut fra naturtypeinndeling i DN-håndbok 13, er 
funksjonsområdet innenfor bergsprekk- og bergvegg -samfunn (F2) og spesielle utforminger med 
fuktige, mer eller mindre overrislede bergflater. Det er livsmiljøutforminger som klassifiserer for 
vekting ut fra en tilhørighet til -nordvendt hystberg og blokkmark (B0-4)- sørlig oseanisk mose-
utforming. Disse bergvegg-samfunn inneholder spesielt tilpassede arter som krever stabilt høy 
luftfuktighet i nemoral sone og klart oseanisk seksjon. 

Delområdet inneholder et viktig artsfunksjonsområde med livsmedier (arter) og livsmiljø for flere 
arter knyttet til naturtyper i bratt li-side og bergveggsamfunn med nordlig eksponering som har stor 
naturtype verdi, og særlig stor-nasjonal forvaltningsmessig betydning for naturmangfoldet. 

knyttet t i l åpen- spredt tre-satt areal i li-sidegradienten under Nulandsknaben som har
artsfunksjonsområder med høyere grad a v - og middels høy artsfunksjons- (naturtype) verdi. Andre
deler av fastmarka i de/sone 1., har så lavere verdi på livsmiljøvariabler som fastsetter verdisetting, så
vil den samlede lokalitetsverdien f o r naturtyper i området gir moderat naturtypeverdi, regnet ut fra å
være naturtyper i naturlig mark. Dette beregnet ut fra en sammenligning i forhold ti l normalverdien
av /okalitetskvalitet f o r de ulike naturtypene.

Hele naturtypeforekomstene og alle livsmedier, struktur- og tilstands/aser, definert som naturlig
fastmark og natur-skogmark, blir sterkt- gjennomgripende grad endret i situasjon (A l } i de delene av
regu/eringsp/ansonen som blir omdisponert t i l industriformål. Omfanget av endring og graden av
endringseffekt avhenger av hvilke deler av det totale de/området som blir belastet og hvor stor del av
naturtypelokaliteten - og hvor mange naturelementer som blir endret i de ulike belastningssonene.
Ulik belastning i de ulike de/sonene (de/sone 1., og de/sone 2.} Lokalitetskvaliteten som styrer
naturtypeverdien er i dagens (A0a/b) fase er nøytral i forhold ti l naturtypeverdi-potensialet og endret
situasjon der hele- eller deler av naturfastmarka blir regulert t i l andreformål (situasjon Al } , vil ha
mindre negativ forringe/sespotensiale og gi mindre grader av negativ virkning- og dermed mindre
alvorlig konsekvens. I situasjon der deler av areal i de/sone 1. blir negativt belastet (direkte- eller
indirekte), vil dette gi en høyere grad av negativt forringes-potensiale, og endring som gir middels
alvorlig konsekvens.

I situasjoner der hele natur-skogsmarka blir belastet så vil dette medføre en gjennomgripende
endring av hele økosystemet og endring av hele naturtypestatusen. I situasjoner der regulering har
begrenset omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette medføre en mindre belastning og deler av
det opprinnelige økosystemet vil bli bevart.

B. Soner med bark og bunn/evende arter med særlig stor forvaltningsmessig betydning som kan
bli negativt påvirket av endringer i reguleringsplanområdet.

De/område 2. {082}, Artsfunksjonsområde - f o r gullhårmose (Beute/ia crysocoma) som er knyttet t i l
livsmiljø i nordvendt bergvegg-samfunn med særlig stor forvaltningsmessig betydning og livsmiljø-
sammensetning av denne utformingen med særlig høy /okalitetskvalitet.

Livsmiljø på åpen natur-fastmark med spredt dekning av boreale løvtrær og edelløvtrær med
elementer fra lyng-svak lågurte- og lågurte, samt høgstaudevegetasjon, knyttet t i l bratt li-side og
bergvegg med periodevis overrislet bergflate (T l - 2/6/24 og T4- 10/11/18).

Dette artsfunksjonsområdet som inneholder spesielt kravfulle moseforekomster på bergflater med
åpen- og delvis skogdekket fastmark i bratte nordvendte- sildrepåvirkede- og vannsprutpåvirkede
bergvegger, er ut fra kartleggingsinstruks - kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2, delvis
innenfor naturtyper av fossepåvirket berg (A2). Ut fra naturtypeinndeling i DN-håndbok 13, er
funksjonsområdet innenfor bergsprekk- og bergvegg -samfunn (F2) og spesielle utforminger med
fuktige, mer eller mindre overrislede bergflater. Det er livsmiljøutforminger som klassifiserer for
vekting ut fra en tilhørighet t i l -nordvendt hystberg og blokkmark (B0-4)- sørlig oseanisk mose-
utforming. Disse bergvegg-samfunn inneholder spesielt tilpassede arter som krever stabilt høy
luftfuktighet i nemoral sone og klart oseanisk seksjon.

Delområdet inneholder et viktig artsfunksjonsområde med livsmedier (arter) og livsmiljø for flere
arter knyttet t i l naturtyper i bratt li-side og bergveggsamfunn med nordlig eksponering som har stor
naturtype verdi, og særlig stor-nasjonal forvaltningsmessig betydning for naturmangfoldet.
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Lokaliteten er dekket av areal i ustabile fastmarksystemer i bratt – nordvendt bergvegg i fuktig- og 
skyggefullt miljø, som delvis har ujevn tre-sjiktdekning av spredte edelløvtrær og boreale løvtrær. 
Funksjonsområdet har spesielt rike forekomster av arter-livsmedier knyttet til denne naturtypen og 
regnes å være ett hot spot-habitat med flere indikatorarter som finnes i nordvendte skyggefulle 
bergvegger, og livsmiljøet kan inneholde flere arter (ved utvidet kartlegging) som er i 
truethetskategorier eller som har særlig stor forvaltningsmessig betydning. Dette er miljø med arter 
som trenger stor grad av skygge og fuktighet i sildresoner av bratte bergveggforekomster for å 
opprettholde sin funksjonsverdi. 

 
Figur 4. Bilder som viser ulike deler av arts-funksjonsområdet som har særlig stor forvaltningsmessig betydning, som danner 
hot-spot habitat knyttet til fastmark oi bratt bergvegg og det som er delområde 4. i influenssonen til reguleringsplanfeltet. 

Tabell 7. Verditabell ut fra NiN-variabler knyttet til artsfunksjonsområde i influenssoner - delsone 4. (- negativ 
verdi,0 uten funn med utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

DB2 NIN-
variabler 

Sammen-
ligning FPNT  

  
Død 
ved  

Død 
ved 
kvalitet 

Habitat- 
spesielt 
livsmedium 
 
 

Rødlistede 
naturtyper  

Rødlistede 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av 
bergvegg- 
miljø  

Vegetasjon-
typer –  
Hot-spot 
habitat 
Arter 

Kvalitet 
ut fra 
bruk- 
aktivitet  

Inngangsverdi 
Verdi  
Vekting (%)  
Poeng  

Del-
sone 3. *** * ** **** 1 3+ *** *** * *** 

 
Analysen av NiN-miljøvariabler innenfor delområde 2. (sone 3.)–knyttet til verdisetting for 
artsfunksjonsområde knyttet til nordvendt bergvegg-samfunn med spesielt tilpassede mose-
forekomster knyttet til slike livsmiljø og er arter som er gitt særlig stor forvaltningsprioritet. 
Funksjonsområdet som inneholder disse forekomstene, er livsmiljø som er vektet med særlig stor 
verdi- og særlig stor-nasjonal forvaltningsmessig betydning innenfor denne lokaliteten. Ut fra de ulike 
variablene som viser verdi for ulike vektorer som gir inngangsverdi for verditabell, viser at 
livsmiljøverdien og lokalitetskvaliteten er satt i kategorier med høy- særlig høy verdi-vektor for ulike 
variabler ut fra beskrivelse av dagens situasjon. Verdipotensialet er spesielt høyt for dette 
funksjonsområdet og lokaliteten kan inneholde flere arter-livsmedier med stor naturmangfold-verdi 
og er ut fra dette regnet som hot-spot habitat for arter som er knyttet til slike livsmiljø.   

Lokaliteten er dekket av areal i ustabile fastmarksystemer i bratt - nordvendt bergvegg i fuktig- og
skyggefullt miljø, som delvis har ujevn tre-sjiktdekning av spredte edelløvtrær og boreale løvtrær.
Funksjonsområdet har spesielt rike forekomster av arter-livsmedier knyttet t i l denne naturtypen og
regnes å være ett hot spot-habitat med flere indikatorarter som finnes i nordvendte skyggefulle
bergvegger, og livsmiljøet kan inneholde flere arter (ved utvidet kartlegging) som er i
truethetskategorier eller som har særlig stor forvaltningsmessig betydning. Dette er miljø med arter
som trenger stor grad av skygge og fuktighet i sildresoner av bratte bergveggforekomster for å
opprettholde sin funksjonsverdi.

Figur 4. Bilder som viser ulike deler av arts-funksjonsområdet som har særlig stor forvaltningsmessig betydning, som danner
hot-spot habitat knyttet til fastmark ai bratt bergvegg og det som er de/område 4. i influenssanen til reguleringsplanfeltet.

Tabell 7. Verditabell ut fra NiN-variabler knyttet til artsfunksjonsområde i influenssoner - deisone 4. (- negativ
verdi,Outen funn m e d utvidet verdi, * liten verdi, **middelsverdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).
D82 NIN-

variabler
Sammen-
ligning FPNT

Habitat- Dynamikk Vegetasjon-
spesielt Kvalitet InngangsverdiDød Rødlistede -tilstand typer -Død ved livsmedium Rødlistede arter Hot-spot ut fra Verdi

ved naturtyper av bruk- Vekting(%)
kvalitet bergvegg- habitat aktivitet Poengmiljø Arter

Analysen av NiN-miljøvariabler innenfor delområde 2. (sone 3.)-knyttet t i l verdisetting for
artsfunksjonsområde knyttet t i l nordvendt bergvegg-samfunn med spesielt tilpassede mose-
forekomster knyttet t i l slike livsmiljø og er arter som er gitt særlig stor forvaltningsprioritet.
Funksjonsområdet som inneholder disse forekomstene, er livsmiljø som er vektet med særlig stor
verdi- og særlig stor-nasjonal forvaltningsmessig betydning innenfor denne lokaliteten. Ut fra de ulike
variablene som viser verdi for ulike vektorer som gir inngangsverdi for verditabell, viser at
livsmiljøverdien og lokalitetskvaliteten er satt i kategorier med høy- særlig høy verdi-vektor for ulike
variabler ut fra beskrivelse av dagens situasjon. Verdipotensialet er spesielt høyt for dette
funksjonsområdet og lokaliteten kan inneholde flere arter-livsmedier med stor naturmangfold-verdi
og er ut fra dette regnet som hot-spot habitat for arter som er knyttet t i l slike livsmiljø.
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Forekomstene med særlig stor verdi – og forvaltningsmessig betydning dekker areal som er innenfor 
selve reguleringsplanområdet og disse forekomstene er innenfor en sone der livsmiljøet er utsatt for 
alle typer endringer. Endringer i nærliggende areal – deler av fastmarka som grenser opp mot 
artsobjektene (mark og bunnlevende arter med særlig stor forvaltningsmessig betydning) vil også bli 
negativ belastning og gi stor grad av negativ konsekvens for opprettholdelse av disse forekomstene, 
det er derfor opprettet en samlet buffer-sone (artsfunksjonsverdi-sone) som omfatter 
verdiobjektene. I situasjon der det blir foretatt endringer (negativ belastning) innenfor denne buffer-
sonen (beskyttelses-sone der vegetasjonen blir bevart og der det ikke tas ut masse- slik at den 
naturlige ustabiliteten i masseforholdene endres), vil også dette gi stor grad av negativ konsekvens 
for naturmangfoldverdien. Hele landskapet (økosystemet) og alle naturelementer (medregnet 
tilstand og strukturvariasjon) som er landformer knyttet til massebevegelser på land (3ML)- tallus (LT) 
rasområde, er naturtyper (objekt) med artssammensetning livsmedier som i sterk grad preges av å 
tilhøre ett naturlig ustabilt miljø med stor grad av aktiv destabiliserende forstyrrelser og stedvis med 
høy forstyrrelsesfrekvens. For å opprettholde dagens livsmiljøkvalitet og denne status for økologisk 
destabiliserende situasjon, er dette avhengig av at landskapet rundt blir opprettholdt og bevart i 
dagens tilstand- og at dagens naturelementer og livsmiljø- struktur knyttet til ulike sjikt og livsfaser 
ikke blir endret i vesentlig grad. 
 
Tabell 8. Verdikriterier ut fra vekting av naturtype – og funksjonsverdi 

Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN- metodikk 
 
 

   Med sentrale 
økosystem-
funksjoner med 
høy kvalitet 

 

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter HB-13. 
 

 
 
 

  Naturtype i 
bergvegg -F2 
Nordvendt 
kystberg B04 

 

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

    Inneholder 
prioriterte arts- 
livsmedium og 
funksjonsområder 
er registrert 

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

   Viktig økologisk 
funksjon ut fra 
betydningen som 
spredningskorridor 
for spesielle arter 

 

Livsmiljøet som danner disse forekomstene med artsfunksjonsområder med særlig stor 
forvaltningsmessig betydning har stor – og særlig stor naturtypeverdi, regnet ut fra alle disse 
verdikriterier-klasser, både som naturtype (NiN2- HB-13- metodikk) og som arts- og landskaps-
økologisk funksjonsområde.  
 
Tabell 9. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 
     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

   Endringer som 
direkte påvirker 
og belastning av 
nærsoner, med 
utforminger som 

 

Forekomstene med særlig stor verdi - og forvaltningsmessig betydning dekker areal som er innenfor
selve reguleringsplanområdet og disse forekomstene er innenfor en sone der livsmiljøet er utsatt for
alle typer endringer. Endringer i nærliggende areal - deler av fastmarka som grenser opp mot
artsobjektene (mark og bunnlevende arter med særlig stor forvaltningsmessig betydning) vil også bli
negativ belastning og gi stor grad av negativ konsekvens for opprettholdelse av disse forekomstene,
det er derfor opprettet en samlet buffer-sone (artsfunksjonsverdi-sone) som omfatter
verdiobjektene. I situasjon der det blir foretatt endringer (negativ belastning) innenfor denne buffer-
sonen (beskyttelses-sone der vegetasjonen blir bevart og der det ikke tas ut masse- slik at den
naturlige ustabiliteten i masseforholdene endres), vil også dette gi stor grad av negativ konsekvens
for naturmangfoldverdien. Hele landskapet (økosystemet) og alle naturelementer (medregnet
tilstand og strukturvariasjon) som er landformer knyttet t i l massebevegelser på land (3ML)- tallus (LT)
rasområde, er naturtyper (objekt) med artssammensetning livsmedier som i sterk grad preges av å
tilhøre ett naturlig ustabilt miljø med stor grad av aktiv destabiliserende forstyrrelser og stedvis med
høy forstyrrelsesfrekvens. For å opprettholde dagens livsmiljøkvalitet og denne status for økologisk
destabiliserende situasjon, er dette avhengig av at landskapet rundt blir opprettholdt og bevart i
dagens tilstand- og at dagens naturelementer og livsmiljø- struktur knyttet t i l ulike sjikt og livsfaser
ikke blir endret i vesentlig grad.

Tabell 8. Verdikriterier ut fra vekting av naturtype - ogfunksjonsverdi
Verdikriterier- Ubetydeliø Noe verdi Middelsverdi
Naturtyper
Naturtyper etter
NiN- metodikk

Med sentrale
økosystem-
funksjoner med
høy kvaIitet

Naturtyper i
terrestrisk miljø
etter HB-13.

Naturtype i
bergvegg -F2
Nordvendt
kystberg B04

Arter- inkludert
funksjonsområder

Inneholder
prioriterte arts-
livsmedium og
funksjonsområder
er registrert

Landskaps-
økologiske
funksjonsområder

Viktig økologisk
funksjon ut fra
betydningen som
spredningskorridor
for spesielle arter

Livsmiljøet som danner disse forekomstene med artsfunksjonsområder med særlig stor
forvaltningsmessig betydning har stor - og særlig stor naturtypeverdi, regnet ut fra alle disse
verdikriterier-k/asser, både som naturtype (NiN2- HB-13- metodikk) og som arts- og landskaps-
økologisk funksjonsområde.

Tabell 9. Tiltakets omfang og virkning på dette de/området.
Påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet-I I -Liten<Stor
Naturtyper Endringer som

direkte påvirker
og belastning av
nærsoner, med
utforminger som
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inneholder viktig 
artsfunksjonsverdi 

Økologiske 
funksjons-områder 
for arter 

    I endret situasjon 
der viktige 
artsfunksjons-
områder blir 
belastet (direkte 
og indirekte). 

Landskaps-
økologiske  
Funksjonsområder 

   Endring som 
belaster og 
svekker dagens 
økologiske status i 
områder med høy 
livsmiljø-kvalitet. 

 

 
 
Tabell 10. Tiltakets konsekvens for mulig belastning av influenssonen til forvaltningsprioriterte 
funksjonsområder, nært opp til reguleringsplansonen. 

Konsekvens 
       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring i 
influenssonen og omfang 
av det mulige skade-
potensialet 

  Dagens 
situasjon 

    

0b-alt. Naturlig endring -
suksesjon som kan 
påvirke og det mulige 
skade-potensialet 

  Naturlig 
suksesjon 

    

1-alt. Planlagt endring- 
uten avbøtende tiltak i 
influenssonen 

     Rest-areal 
der deler del-
sonen blir 
belastet 

 

1-alt. Planlagt endring-
med avbøtende tiltak i 
influenssonen 

   Rest-areal 
uten at del-
sonen blir 
belastet 

   

I deler av reguleringsplansonen som inneholder særlig viktige funksjonsområder og partier som har 
stor verdi for naturmangfoldet har potensiale til å gi stor grad av negativ konsekvens og alvorlig 
skade for naturmangfoldverdien i deler av reguleringsplansonen. I forhold til dagens situasjon (0a- 
alternativet) er de økologiske betingelser som opprettholder livsmiljøkvaliteten i områdene hvor disse 
forekomstene med særlig stor verdi er lokalisert, intakt og til stede. Via naturlig suksesjon uten 
endring (situasjon 0b- alternativ), så vil funksjonskvaliteten og de økologiske betingelsene som gir 
livsmiljøet stor verdi for flere arter forbedres og livsmiljøet vil få større betydning for disse artene.  

I forhold til situasjon med planlagt endring -etter gjennomført regulering (situasjon ved A1-
alternativet) så vil det være stort skadeomfang hvis disse artsobjektene – og eller influenssonene til 
disse artsfunksjonsområdene med særlig stor betydning (og naturmangfold verdi) blir belastet og 
negativt påvirket av endringer innenfor reguleringsplansonen. Influenssoner for disse stedbunnede 
artene- og livsmiljøene med stor verdi kan bli påvirket av at de økologiske betingelsene på lokaliteten 
blir indirekte endret ved at fuktighet, tre-sjiktdekning og stabiliserende prosesser i forhold til 
helningsbetinget forstyrrelser i omkringliggende areal blir utsatt for negativ effekt av endring i 
regulert areal. Dette livsmiljøet er spesielt utsatt for trusler (og har stor grad av sårbarhet) i forhold til 
alle typer inngrep (endringer) som påvirker lokalitetens lokale luftfuktighet og lys-kvalitet 
(uttørkingsfare), og kan bli negativt belastet av alle typer endringer i selve funksjonsområdet og i 

inneholder viktig
artsfunksjonsverdi

Økologiske I endret situasjon
funksjons-områder der viktige
for arter artsfunksjons-

områder blir
belastet (direkte
og indirekte).

Landskaps- Endring som
økologiske belaster og
Funksjonsområder svekker dagens

økologiske status i
områder med høy
livsmiljø-kvalitet.

Tabell 10. Tiltakets konsekvensfor mulig belastning av influenssonen til forvaltningsprioriterte
funksjonsområder, nært opp til reguleringsplansonen.

Konsekvens +++/++++ +/++ 0 - -- --- ----

IITIIIIII Stor Forbedring Ubetydelig Noe skade Betydelig Alvorlig Svær
forbedring av miljø Miljø-skade skade skade alvorlig

skade
Oa-alt. Uten endring i Dagens
influenssonen og omfang situasjon
av det mulige skade-
potensialet
Ob-alt. Naturlig endring - Naturlig
suksesjon som kan suksesjon
påvirke og det mulige
skade-potensialet
l-al t . Planlagt endring- Rest-areal
uten avbøtende tiltak i der deler del-
influenssonen sonen blir

belastet
l-al t . Planlagt endring- Rest-areal
med avbøtende tiltak i uten at del-
influenssonen sonen blir

belastet
I deler av reguleringsplansonen som inneholder særlig viktige funksjonsområder og partier som har
stor verdi f o r naturmangfoldet har potensiale ti l å gi stor grad av negativ konsekvens og alvorlig
skadef o r naturmangfoldverdien i deler av reguleringsplansonen. I forhold ti l dagens situasjon (Da-
alternativet) er de økologiske betingelser som opprettholder livsmiljøkvaliteten i områdene hvor disse
forekomstene med særlig stor verdi er lokalisert, intakt og ti l stede. Via naturlig suksesjon uten
endring (situasjon Ob- alternativ}, så vil funksjonskvaliteten og de økologiske betingelsene som gir
livsmiljøet stor verdi f o r flere arter forbedres og livsmiljøet vil få større betydning f o r disse artene.

I forhold ti l situasjon med planlagt endring -etter gjennomført regulering (situasjon ved A l -
alternativet) så vil det være stort skadeomfang hvis disse artsobjektene - og eller influenssonene ti l
disse artsfunksjonsområdene med særlig stor betydning (og naturmangfold verdi} blir belastet og
negativt påvirket av endringer innenfor reguleringsplansonen. lnfluenssoner f o r disse stedbunnede
artene- og livsmiljøene med stor verdi kan bli påvirket av at de økologiske betingelsene på lokaliteten
blir indirekte endret ved at fuktighet, tre-sjiktdekning og stabiliserende prosesser i forhold ti l
helningsbetinget forstyrrelser i omkringliggende areal blir utsatt f o r negativ effekt av endring i
regulert areal. Dette livsmiljøet er spesielt utsatt f o r trusler (og har stor grad av sårbarhet) i forhold ti l
alle typer inngrep (endringer) som påvirker lokalitetens lokale luftfuktighet og lys-kvalitet
(uttørkingsfare), og kan bli negativt belastet av alle typer endringer i selve funksjonsområdet og i
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influenssoner som kan gi økt belastning på de økologiske forhold som opprettholder 
livsmiljøkvaliteten i området. 

Kart som viser registrerte funksjonsområder med særlig stor forvaltningsmessig betydning, som er 
knyttet til influenssoner i deler av reguleringsplanfeltet. 

 
Figur 5. Kart som viser eksisterende og nye kartlagte registreringer av arts-funksjonsobjekter (forekomster) av arter- 
livsmedier med særlig stor forvaltningsmessig betydning. Dette er forekomster av gullhårmose som er registrert i 
influenssoner til den østlige delen av reguleringsplanfeltet. 

Arts-funksjonsområdene med særlig stor forvaltningsmessig betydning omfatter primært en art 
innenfor mose-slekta – gullhårmose (Breutelia chrysocoma), som også er en indikator-art for spesielt 
rike artsmiljø (hot-spot habitat) for spesielt tilpassede arter knyttet til rike nordvendte 

influenssoner som kan gi økt belastning på de økologiske forhold som opprettholder
livsmiljøkvaliteten i området.

Kart som viser registrertefunksjonsområder med særlig storforvaltningsmessig betydning, som er
knyttet til influenssoner i deler av reguleringsplan/eltet.

ptrq---

O 5 10 15m

Figur 5. Kart som viser eksisterende og nye kartlagte registreringer av arts-funksjonsobjekter (forekomster) av arter-
livsmedier med særlig stor forvaltningsmessig betydning. Dette er forekomster av gul/hårmose som er registrert i
influenssoner til den østlige delen av reguleringsplanfeltet.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

Arts-funksjonsområdene med særlig stor forvaltningsmessig betydning omfatter primært en art
innenfor mose-slekta - gul/hårmose (Breute/ia chrysocoma), som også er en indikator-art f o r spesielt
rike artsmiljø (hot-spot habitat) f o r spesielt tilpassede arter knyttet t i l rike nordvendte
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bergveggsamfunn. Dette er livsmiljø knyttet til ett spesielt bergveggsamfunn med begrenset 
utbredelse og til geoklimatisk seksjon-sone. Denne opptredenen er kartfestet via GPS-posisjon og 
verdi-satt i kategorier med særlig stor naturmangfoldverdi (naturtype-verdi) og særlig stor 
forvaltningsmessig betydning. Artsfunksjonsobjektene med særlig stor betydning er forekomster av 
gullhårmose (Beutelia crysocoma) og disse er gitt egen artsfunksjonsverdi knyttet til unik GPS-
posisjon. ME-1AE_MB -01 UTM-32/ 0365291-6462027, ME-1AE_MB-02/ 0365275-6412028, ME-
1AE_MB-04/ 0365270-6412028, ME-1AE_MB-05/ 0365271-6412022, ME-1AE_MB-06/ 0365272-
6412018, ME-1AE_MB-07/ 0365263-6412013, ME-1AE_MB-08/ 0365265-6412004, ME-1AE_MB-09/ 
0365249-6411995, ME-1AE_MB-10/ 0365233-6411988, ME-1AE_MB-11/ 0365230-6511985, ME-
1AE_MB-12/ 0365220-6411018. 

Hele naturtypeforekomstene og alle livsmedier, struktur- og tilstandsfaser, definert som naturlig 
fastmark og natur-skogmark, blir sterkt negativt påvirket av alle former for endringer innenfor selve 
sonen med arter som har særlig stor forvatningsverdi og nærsoner omkring disse, hvis denne 
delsonen blir belastet og i noen grad blir regulert til andre formål i endret i situasjon (A1). Omfanget 
av endring og graden av endringseffekt vil gi stor grad av negativ konsekvens uavhengig av hvilke 
deler av det totale delområdet som blir belastet og hvor stor del av naturtypelokaliteten – og hvor 
mange naturelementer som blir endret innenfor dette delområdet. I situasjoner der hele natur-
skogsmarka i dette området blir belastet så vil dette medføre en gjennomgripende endring av hele 
økosystemet og endring av hele naturtypestatusen. 

 
C. Våtmarkssystemer (V1) Åpen jordvannsmyr i ett begrenset område av selve 

reguleringsplanområdet.  
 

 
Figur 2. Bilder som viser ulike deler av myrkomplekset som danner våtmarkssystemet og det som er delområde 3. i 
undersøkelsesfeltet. 

Delområde 3. (DC3), Naturtyper i Våtmark – åpen jordvannsmyr- V1-1-5 med temmelig kalkfattige 
myrstrukturer, som er i tilstandsfaser med noe forvaltningsmessig betydning ut fra økologisk 

bergveggsamfunn. Dette er livsmiljø knyttet t i l ett spesielt bergveggsam/unn med begrenset
utbredelse og ti l geoklimatisk seksjon-sone. Denne opptredenen er kartfestet via GPS-posisjon og
verdi-satt i kategorier med særlig stor naturmangfoldverdi (naturtype-verdi} og særlig stor
forvaltningsmessig betydning. Artsfunksjonsobjektene med særlig stor betydning er forekomster av
gullhårmose (Beute/ia crysocoma) og disse er gitt egen artsfunksjonsverdi knyttet t i l unik GPS-
posisjon. ME-lAE_MB -01 UTM-32/ 0365291-6462027, ME-lAE_MB-02/ 0365275-6412028, ME-
lAE_MB-04/ 0365270-6412028, ME-lAE_MB-05/ 0365271-6412022, ME-lAE_MB-06/ 0365272-
6412018, ME-lAE_MB-07/ 0365263-6412013, ME-lAE_MB-08/ 0365265-6412004, ME-lAE_MB-09/
0365249-6411995, ME-lAE_MB-10/ 0365233-6411988, ME-lAE_MB-11/ 0365230-6511985, ME-
lAE_MB-12/ 0365220-6411018.

Hele naturtypeforekomstene og alle livsmedier, struktur- og tilstands/aser, definert som naturlig
fastmark og natur-skogmark, blir sterkt negativt påvirket av alleformer f o r endringer innenfor selve
sonen med arter som har særlig stor forvatningsverdi og nærsoner omkring disse, hvis denne
de/sonen blir belastet og i noen grad blir regulert t i l andre formål i endret i situasjon (Al } . Omfanget
av endring og graden av endringseffekt vil gi stor grad av negativ konsekvens uavhengig av hvilke
deler av det totale de/området som blir belastet og hvor stor del av naturtypelokaliteten - og hvor
mange naturelementer som blir endret innenfor dette de/området. I situasjoner der hele natur-
skogsmarka i dette området blir belastet så vil dette medføre en gjennomgripende endring av hele
økosystemet og endring av hele naturtypestatusen.

C. Våtmarkssystemer (Vl } Åpen jordvannsmyr i ett begrenset område av selve
reguleringsplanområdet.

Figur 2. Bilder som viser ulike deler av myrkomp/ekset som danner våtmarkssystemet og det som er de/område 3. i
undersøkelsesfeltet.

De/område 3. (DC3}, Naturtyper i Vå tmark -åpen jordvannsmyr- Vl-1-5 med temmelig kalkfattige
myrstrukturer, som er i tilstands/aser med noe forvaltningsmessig betydning ut fra økologisk
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funksjon, men i utforminger og substratstruktur og livsmiljø- sammensetning av livsmedier med lav 
lokalitetskvalitet.  
 
V1-1/5  Åpen- delvis tre-busksjikt dekket kalkfattig jordvannsmyr- og myr-strukturer i 
kantsoner med moderat økologisk- og livsmiljø (lokalitets) kvalitet. 
 
Delområdet inneholder våtmarks-massiv av åpen -delvis skog-dekket jordvannsmyr, en hovedtype av 
myr som normalt opptrer på åpen myrdekket mark med jordvannstilførsel.  I dette området omfatter 
både åpne myrflater og myrkanter som i varierende grad er åpen, men det er også større partier med 
spredt busk- og tre-sjiktdekning. Hovedtypen omfatter også mark med grunnere torv enn de 30 cm 
som torvmarks-definisjonen krever, men der artssammensetningen er dominert av «myrarter». 
Myr er et torvproduserende økosystem, som innebærer at produksjonen av organisk materiale er 
større enn nedbrytningen. V1 Åpen jordvannsmyr er bygd opp av plantemateriale som er produsert i 
myra gjennom tusener av år, og som er ufullstendig nedbrutt på grunn av at et høyt grunnvannsspeil 
reduserer tilgangen til oksygen, og dermed svekker nedbrytningsprosessene. Sumpmarka på denne 
lokaliteten påvirkes i størst grad av hoved- og tilleggs økokliner, dette er vanntilførsel (VT-0), 
torvproduserende evne (TE-0)- torv akkumulering, tørrleggingsvarighet (TVcd), myrflatepreg (MFef), 
kildepåvirkning (KIbc), kalkinnhold (KAcd), sedimentsortering – spesielle sedimenter -myrtorv (S3S.e) 
og av andre forhold som gjelder for å beskrive- identifisere myrer, dette er særlig variabilitet i forhold 
til torvmarksformer- gjennomstrømmingsmyr (3TO-GS), myrkompleks (sammensetning), 
substratstruktur og opprinnelsestype. 
Akkumulering av organisk materiale er grunnlaget for den torvproduserende evne til myra som 
danner dette våtmarkssystemet. Det organiske materialet er her produsert på stedet (autoktont). 
Torv er stedegent akkumulert materiale, avsatt i fuktig/vannmettet miljø, hvis tørrvekt utgjøres av 
mer enn 30 % dødt organisk materiale. Tilført organisk materiale akkumuleres når tilførselen over 
lengre tid er større enn summen av bortgang og nedbrytningen på stedet. Mengden av organisk 
materiale har betydning for artssammensetning og økosystemfunksjon både i landsystemer og i 
vannsystemer.  
Livsmiljøvariabelen tørrleggingsvarighet (TV)som beskriver variabelen “mykmatte-tue-gradienten”, 
hvor langt under torvoverflata grunnvannsspeilet vanligvis ligger, er en av den viktigste 
påvirkningsfaktoren til variasjon i artssammensetning på myr. 
Vegetasjonstypen er her utforminger av typen åpen – skog og krattbevokst fattigmyr K1c (E- 
Fremstad -97). – pors-utforming med artsfattig feltsjikt og godt utviklet bunnsjikt bestående av få 
arter torvmoser. 
 
Livsmedium- substrater innenfor våtmark innenfor myr-komplekset (V1). Basis-økokliner som preger – 
og styrer sumpmark (myr) substratene og livsmedier i myr komplekset er, i størst grad styrt av 
sumpmarkvariabelen – torvproduserende evne (TE)- og våtmarka sin evne til akkumulering av torv 
(når produksjon av organisk materiale er større enn nedbrytingen). Myrkomplekser preges også av 
mengde og innhold av organisk materiale (IO), tørrleggingsvarighet (TV), myrflatepreg (MFef), 
kalkinnhold (KA), sediment-sortering (3S), vanntilførsel (VT-0), humusinnhold (HU), sediment-basert 
forstyrrelser (SE), kildepåvirkning (KI). Gradienter av myrkompleks og substratstruktur og mengden av 
organisk materiale har stor betydning for artssammensetning og økosystemfunksjon i denne 
våtmarka- fattig-myr forekomsten. Systemene er i stor grad dekket av organisk materiale (torv) der 
substratstrukturen, sammensetningen av torv materialer, i stor grad er betinget av miljøstress fra 
forhold i sumpmarka. Substratene er blandet og lager gradienter ut fra torvmarksformer. 
Sammensetningen av substrater påvirker stabiliteten i økologiske forhold og hastigheten på 
primærsuksesjon på denne lokaliteten er betinget av at den torvproduserende evnen er begrenset- og 

funksjon, men i utforminger og substratstruktur og livsmiljø- sammensetning av livsmedier med lav
lokalitetskvalitet.

V l -1 /5 Åpen- delvis tre-busksjikt dekket kalkfattig jordvannsmyr- og myr-strukturer i
kantsoner med moderat økologisk- og livsmiljø (lokalitets) kvalitet.

De/området inneholder våtmarks-massiv av åpen -delvis skog-dekket jordvannsmyr, en hovedtype av
myr som normalt opptrer på åpen myrdekket mark med jordvannstilførsel. I dette området omfatter
både åpne myrflater og myrkanter som i varierende grad er åpen, men det er også større partier med
spredt busk- og tre-sjiktdekning. Hovedtypen omfatter også mark med grunnere torv enn de 30 cm
som torvmarks-definisjonen krever, men der artssammensetningen er dominert av «myrarter».
Myr er et torvproduserende økosystem, som innebærer at produksjonen av organisk materiale er
større enn nedbrytningen. Vl Åpen jordvannsmyr er bygd opp av plantemateriale som er produsert i
myra gjennom tusener av år, og som er ufullstendig nedbrutt på grunn av at et høyt grunnvannsspeil
reduserer tilgangen t i l oksygen, og dermed svekker nedbrytningsprosessene. Sumpmarka på denne
lokaliteten påvirkes i størst grad av hoved- og tilleggs økokliner, dette er vanntilførsel (VT-0},
torvproduserende evne (TE-0}- torv akkumulering, tørrleggingsvarighet (TVcd}, myrflatepreg (MFef},
kildepåvirkning (Kibe}, kalkinnhold (KAcd}, sedimentsortering - spesielle sedimenter -myrtorv (535.e}
og av andre forhold som gjelder f o r å beskrive- identifisere myrer, dette er særlig variabilitet i forhold
ti l torvmarks/ormer- gjennomstrømmingsmyr (3TO-GS}, myrkomp/eks (sammensetning},
substratstruktur og opprinnelsestype.
Akkumulering av organisk materiale er grunnlaget f o r den torvproduserende evne ti l myra som
danner dette våtmarkssystemet. Det organiske materialet er her produsert på stedet (autoktont).
Torv er stedegent akkumulert materiale, avsatt i fuktig/vannmettet miljø, hvis tørrvekt utgjøres av
mer enn 30 % dødt organisk materiale. Tilført organisk materiale akkumuleres når ti/førselen over
lengre tid er større enn summen av bortgang og nedbrytningen på stedet. Mengden av organisk
materiale har betydning f o r artssammensetning og økosystemfunksjon både i landsystemer og i
vannsystemer.
Livsmiljøvariabelen tørrleggingsvarighet (TV)som beskriver variabelen "mykmatte-tue-gradienten",
hvor langt under torvoverflata grunnvannsspeilet vanligvis ligger, er en av den viktigste
påvirknings/aktoren ti l variasjon i artssammensetning på myr.
Vegetasjonstypen er her utforminger av typen åpen - s k o g og krattbevokst fatt igmyr K l e (E-
Fremstad -97}. - pors-utforming med artsfattig feltsjikt og godt utviklet bunnsjikt bestående av få
arter torvmoser.

Livsmedium- substrater innenfor våtmark innenfor myr-komplekset (Vl } . Basis-økokliner som preger -
og styrer sumpmark (myr) substratene og livsmedier i myr komplekset er, i størst grad styrt av
sumpmarkvariabelen - torvproduserende evne (TE)- og våtmarka sin evne ti l akkumulering av torv
(når produksjon av organisk materiale er større enn nedbrytingen). Myrkomp/ekser preges også av
mengde og innhold av organisk materiale (to}, tørrleggingsvarighet (TV), myrflatepreg (MFef},
kalkinnhold (KA}, sediment-sortering (35}, vanntilførsel (VT-0}, humusinnhald (HU}, sediment-basert
forstyrrelser (SE}, kildepåvirkning (Kl}. Gradienter av myrkomp/eks og substratstruktur og mengden av
organisk materiale har stor betydning f o r artssammensetning og økosystemfunksjon i denne
våtmarka- fatt ig-myr forekomsten. Systemene er i stor grad dekket av organisk materiale (torv) der
substratstrukturen, sammensetningen av torv materialer, i stor grad er betinget av miljøstressfra
forhold i sumpmarka. Substratene er blandet og lager gradienter ut fra torvmarks/ormer.
Sammensetningen av substrater påvirker stabiliteten i økologiske forhold og hastigheten på
primærsuksesjon på denne lokaliteten er betinget av at den torvproduserende evnen er begrenset- og
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vil trolig uten endringer bli naturlig redusert- dette på grunn av naturlig endring av sammensetning 
av sumpmarksubstratet (torvstrølaget) som følge av etablering av vegetasjon fra skogbiomet. Disse 
endringene innenfor dette myrkomplekset (på denne lokaliteten) forsterkes i omfang ved at myra har 
liten utstrekning (lite arealomfang), noe som fører til at arealet med myrflater blir redusert og 
myrkant-arealet som utsettes for gjengroing får større dominans. Denne naturlige utviklingen i 
endringer av myrkomplekset og særlig økologisk stabiliserende prosesser som tørrleggingsvarighet og 
torvproduserende evne, reduserer myras økologiske kvalitet og dermed kvaliteten innenfor 
myrkomplekset som økologiske funksjonsområde. 
 
Levende planter innenfor våtmarkssystemet preges av en innbyrdes fordeling av planter -livsmedier 
og fordeling artsgruppefordeling i bunn- og feltsjiktet, er betinget av at lokaliteten påvirkning fra 
økologisk stabiliserende – og regulerende prosesser knyttet til torvmark-substrater. 
Livsmiljøvariabelen tørrleggingsvarighet (TV)som beskriver variabelen “mykmatte-tue-gradienten”, 
hvor langt under torvoverflata grunnvannsspeilet vanligvis ligger, er en av den viktigste 
påvirkningsfaktoren til variasjon i artssammensetning på myr. Artssammensetningen av levende 
planter på alle substrater og livsmedier er ellers preget av å være overgangssoner mellom ulike 
naturtypemiljø, mellom sumpmark og fastmarksystemer. Disse lokalitetene med kalkfattig myr og 
med mindre variasjon i myrkomplekser, har liten artsvariasjon av levende planter med få helt 
dominerende arter knyttet til myrdekket mark og livsmedier- og ulike mikrohabitat knyttet til myras 
torvproduserende evne. Levende planter på denne myr-lokaliteten er knyttet til innlandslandskap med 
kystnærhet og er knyttet til boreonemoral bio-klimatisk seksjon og klart oseanisk sone, og 
landformvariasjon er direkte påvirket av sammensetning av torvmark former og myr-forekomst 
utstrekning. 
Artssammensetningen preges av at det er større dominans av arter knyttet til myrkant og delvis er 
det arter fra skogbiomet som er del-dominerende på deler av myrkomplekset hvor det er størst 
vegetasjonsdekning. 
Landformer knyttet til myr (3TO) innenfor dette myrkomplekset består av ulike torvmarksformer, og 
består av små arealenheter der de sentrale delene er dekket med åpen jordvannsmyr domineres av 
myrflate-utforminger knyttet til gjennomstrømnings-myr. Den største delen av myrkomplekset er 
dekket av myrkant- og kantsoner mot fastmark er det landformer som finnes innenfor 
myrkantformer. Hele myrkomplekset utgjør naturlige hydromorfologiske enheter der de ulike delene 
er gjensidig avhengig av hverandre for opprettholdelse av et grunnvannsspeil og for funksjon som 
våtmarkssystem. 
Deler av myrkomplekset på noen lokaliteter ble trolig i tidligere tider aktivt hevdet (slått) og det er 
partier av myrdekket mark som har ennå i dag spor fra denne aktiviteten (5AB-KO). Det er ikke 
registrert nyere menneskeskapte objekter og det er ikke blitt registrert tegn på nyere forstyrrelser 
innenfor dette systemet. 
Det er ikke registrert spesielle arter med utvidet forvaltnings-ansvar i området eller i influenssoner, og 
det er ikke ventet at arter med utvidet forvaltningsinteresse kan dukker opp (ved økt kartlegging)- 
basert på a analyse av habitatforhold for aktuelle økologiske livsmiljø for ulike arter-livsmedier 
knyttet til myrkompleks- miljøet. Til en viss grad kan myr- våtmarks miljø har en viktig funksjon som 
spredningskorridor for arter og kan i den forbindelse utvidet forvaltningsmessig betydning. 
 
I deler av undersøkelsesfeltet som omfatter areal i delområde 3 (sone C.), har de fleste livsmiljø 
nøytral (svakt negativ) økologisk kvalitet på alle livsmedier knyttet til både marksubstrater, levende 
planter og arts- og artsgruppesammensetning og struktur innenfor våtmarkssystemet- og miljøet. Det 
er svak positiv økologisk kvalitet i forhold til livsmedier knyttet til menneskebetinget forstyrrelser for 
variabler knyttet til innhold av løse gjenstander og arealbrukskategorier, og i tillegg i forhold til 

vil trolig uten endringer bli naturlig redusert- dette på grunn av naturlig endring av sammensetning
av sumpmarksubstratet (torvstrø/aget) som følge av etablering av vegetasjon fra skogbiomet. Disse
endringene innenfor dette myrkomp/ekset (på denne lokaliteten) forsterkes i omfang ved at myra har
liten utstrekning (lite area/omfang}, noe som fører t i l at arealet med myrflater blir redusert og
myrkant-arealet som utsettes f o r gjengroing f å r større dominans. Denne naturlige utviklingen i
endringer av myrkomp/ekset og særlig økologisk stabiliserende prosesser som tørrleggingsvarighet og
torvproduserende evne, reduserer myras økologiske kvalitet og dermed kvaliteten innenfor
myrkomp/ekset som økologiske funksjonsområde.

Levende planter innenfor våtmarkssystemet preges av en innbyrdesfordeling av planter -livsmedier
og fordeling artsgruppe/orde/ing i bunn- og feltsjiktet, er betinget av at lokaliteten påvirkning fra
økologisk stabiliserende - og regulerende prosesser knyttet t i l torvmark-substrater.
Livsmiljøvariabelen tørrleggingsvarighet (TV}som beskriver variabelen "mykmatte-tue-gradienten",
hvor langt under torvoverflata grunnvannsspeilet vanligvis ligger, er en av den viktigste
påvirknings/aktoren ti l variasjon i artssammensetning på myr. Artssammensetningen av levende
planter på alle substrater og livsmedier er ellers preget av å være overgangssoner mellom ulike
naturtypemiljø, mellom sumpmark og fastmarksystemer. Disse lokalitetene med kalkfattig myr og
med mindre variasjon i myrkomp/ekser, har liten artsvariasjon av levende planter med få helt
dominerende arter knyttet t i l myrdekket mark og livsmedier- og ulike mikrohabitat knyttet t i l myras
torvproduserende evne. Levende planter på denne myr-lokaliteten er knyttet t i l innlandslandskap med
kystnærhet og er knyttet t i l boreonemora/ bio-klimatisk seksjon og klart oseanisk sone, og
landformvariasjon er direkte påvirket av sammensetning av torvmark former og myr-forekomst
utstrekning.
Artssammensetningen preges av at det er større dominans av arter knyttet t i l myrkant og delvis er
det arter fra skogbiomet som er del-dominerende på deler av myrkomp/ekset hvor det er størst
vegetasjonsdekning.
Landformer knyttet t i l myr (3TO} innenfor dette myrkomp/ekset består av ulike torvmarks/ormer, og
består av små area/enheter der de sentrale delene er dekket med åpen jordvannsmyr domineres av
myrflate-utforminger knyttet t i l gjennomstrømnings-myr. Den største delen av myrkomp/ekset er
dekket av myrkant- og kantsoner mot fastmark er det landformer som finnes innenfor
myrkant/ormer. Hele myrkomp/ekset utgjør naturlige hydromorfo/ogiske enheter der de ulike delene
er gjensidig avhengig av hverandref o r opprettholdelse av et grunnvannsspeil og f o r funksjon som
våtmarkssystem.
Deler av myrkomp/ekset på noen lokaliteter ble trolig i tidligere tider aktivt hevdet (slått) og det er
partier av myrdekket mark som har ennå i dag spor fra denne aktiviteten (5AB-KO}. Det er ikke
registrert nyere menneskeskapte objekter og det er ikke blitt registrert tegn på nyere forstyrrelser
innenfor dette systemet.
Det er ikke registrert spesielle arter med utvidet forvaltnings-ansvar i området eller i influenssoner, og
det er ikke ventet at arter med utvidet forvaltningsinteresse kan dukker opp (ved økt kartlegging)-
basert på a analyse av habitatforhold f o r aktuelle økologiske livsmiljø f o r ulike arter-livsmedier
knyttet t i l myrkomp/eks- miljøet. Til en viss grad kan myr- våtmarks miljø har en viktig funksjon som
spredningskorridor f o r arter og kan i den forbindelse utvidet forvaltningsmessig betydning.

I deler av undersøkelses/eltet som omfatter areal i de/område 3 (sone C.}, har de fleste livsmiljø
nøytral (svakt negativ) økologisk kvalitet på alle livsmedier knyttet t i l både marksubstrater, levende
planter og arts- og artsgruppesammensetning og struktur innenfor våtmarkssystemet- og miljøet. Det
er svak positiv økologisk kvalitet i forhold ti l livsmedier knyttet t i l menneskebetinget forstyrrelser f o r
variabler knyttet t i l innhold av løse gjenstander og arealbrukskategorier, og i tillegg i forhold ti l
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lokalitetens bioklimatiske plassering. Den samlede lokalitetskvaliteten for delområdet er nøytral- 
svakt positiv i forhold til alle livsmiljø og livsmedier som betegner naturtypen. Ut fra at den økologiske 
kvaliteten er nøytral-svakt positiv for alle livsmiljøvariabler og alle tilstandstyper, vil den samlede 
lokalitetsverdien være i samsvar med naturtypeverdiene for kalkfattige myrer knyttet til tilsvarende 
miljø, og det er livsmiljø som inneholder naturtyper med lavere vekting som naturtypeverdi- og i 
lavere grad-kategori av forvaltningsinteresse (kat. 2), ut fra de aktuelle tilstandsfasene- beregnet ut 
fra en sammenligning i forhold til normalverdien av lokalitetskvalitet for de ulike naturtypene- og 
naturtypeverdistatusen.  

Tabell 11. Verditabell ut fra NiN-variabler knyttet til våtmark i delsone 3. (- negativ verdi,0 uten funn med 
utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

DC3 NIN-
variabler 

Sammen-
ligning FPNT  

  
Død 
ved  

Død 
ved 
kvalitet 
 
 

Sump- 
spesielt 
livsmedium 
 
 

Rødlistede 
naturtyper  

Rødlistede 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av strand- 
miljø  

Vegetasjon-
typer –  
Hot-spot 
habitat 
Arter 

Kvalitet 
ut fra 
bruk- 
aktivitet  

Inngangsverdi 
Verdi  
Vekting (%)  
Poeng  

Del-
sone 4. * 0 0 * 0 0 * * * * - moderat 

Analysen av NiN-miljøvariabler innenfor delområde 3. (del sone 4.)–knyttet til verdisetting for 
våtmarkssystemet- miljøet for denne lokaliteten og denne naturtypen er moderat vektet med nøytral 
miljøvekt – innenfor dette myrkomplekset, og det er ikke registrert naturelementer som opprinnelig 
er satt i kategori med stor naturtypeverdi, eller som er av stor forvaltningsinteresse. Livsmiljøet- og 
status for livsmedier innenfor denne naturtypen er utenfor kategorier av stor forvaltningsmessig 
betydning på alle de aktuelle variablene som viser denne lokalitets- og den økologiske kvaliteten ut 
fra dagens suksesjons-tilstand. Verdipotensialet for denne naturtypen er høyere der lokaliteten i 
tilsvarende myrkomplekser kan settes i høyere lokalitets- økologiske kvalitetskategori klasser.   
 
Tabell 12. Verdikriterier ut fra vekting av naturtype – og funksjonsverdi 

Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN- metodikk 
 

 Med sentrale 
økosystem-
funksjoner, lav 
kvalitet 

   

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter HB-13. 

 Ikke vektet med 
utvidet verdi ut fra 
HB-13 

   

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

 Uten utvidet 
artsfunksjonsverdi 

   

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

  Viktig økologisk 
funksjon ut fra 
myras torv-
produserende 
evne. 

  

 
 
 
Lokalitetskvalitet på ulike deler av naturtypeforekomsten innenfor hele reguleringsplansonen ut 
fra tilstandsvariabler. 
Tabell 13. Sammenligning av lokalitetsverdi for ulike tilstandsvariabler ut fra tre ulike alternativ (A1- endret ved 
regulering- og 0 a/b uten endring) for deler av naturtyper som dekker areal med våtmark og myrkompleks 
innenfor delområde 3., ut fra kvalitet i NiN 2.1 forhold til naturtype-verdisetting: 

lokalitetens biaklimatiske plassering. Den samlede /okalitetskvaliteten f o r de/området er nøytra/-
svakt positiv i forhold t i l alle livsmiljø og livsmedier som betegner naturtypen. Ut fra at den økologiske
kvaliteten er nøytral-svakt positiv f o r alle livsmiljøvariabler og alle tilstandstyper, vil den samlede
/okalitetsverdien være i samsvar med naturtypeverdiene f o r kalkfattige myrer knyttet t i l tilsvarende
miljø, og det er livsmiljø som inneholder naturtyper med lavere vekting som naturtypeverdi- og i
lavere grad-kategori av forvaltningsinteresse (kat. 2}, ut fra de aktuelle tilstands/asene- beregnet ut
fra en sammenligning i forhold t i l normalverdien av /okalitetskvalitet f o r de ulike naturtypene- og
naturtypeverdistatusen.

Tabell 11. Verditabell ut fra NiN-variabler knyttet til våtmark i de/sone 3. (- negativ verdi,Outen funn med
utvidet verdi, * liten verdi, **middelsverdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).

DC3 NIN-
variabler

Sammen- Sump- Vegetasjon-
ligning spesielt Dynamikk Kvalitet Inngangsverdi

FPNT Rødlistede typer -d livsmedium Rødlistede arter -tilstand Hot-spot ut fra Verdi
ve naturtyper av strand- bruk- Vekting(%)

t

miljø habitat aktivitet PoengArter

Del-
sone 4. • 0 0 • 0 0 • • • •-moderat

Analysen av NiN-miljøvariabler innenfor delområde 3. (del sone 4.)-knyttet t i l verdisetting for
våtmarkssystemet- miljøet for denne lokaliteten og denne naturtypen er moderat vektet med nøytral
miljøvekt - innenfor dette myrkomplekset, og det er ikke registrert naturelementer som opprinnelig
er satt i kategori med stor naturtypeverdi, eller som er av stor forvaltningsinteresse. Livsmiljøet- og
status for livsmedier innenfor denne naturtypen er utenfor kategorier av stor forvaltningsmessig
betydning på alle de aktuelle variablene som viser denne lokalitets- og den økologiske kvaliteten ut
fra dagens suksesjons-tilstand. Verdipotensialet for denne naturtypen er høyere der lokaliteten i
tilsvarende myrkomplekser kan settes i høyere lokalitets- økologiske kvalitetskategori klasser.

Tabell 12. Verdikriterier ut fra vekting av naturtype - ogfunksjonsverdi
Verdikriterier- Ubetydeliø Noe verdi Middelsverdi
Naturtyper
Naturtyper etter
NiN- metodikk

Med sentrale
økosystem-
funksjoner, lav
kvalitet

Naturtyper i
terrestrisk miljø
etter HB-13.

Ikke vektet med
utvidet verdi ut fra
HB-13

Arter- inkludert
funksjonsområder

Uten utvidet
artsfunksjonsverdi

Landskaps-
økologiske
funksjonsområder

Viktig økologisk
funksjon ut fra
myras torv-
produserende
evne.

Lokalitetskvalitet på ulike deler av naturtypeforekomsten innenfor hele reguleringsplansonen ut
fra tilstandsvariabler.
Tabell 13. Sammenligning av lokalitetsverdi for ulike tilstandsvariabler ut fra tre ulike alternativ {A l - endret ved
regulering- og Oa/b uten endring)for deler av naturtyper som dekker areal med våtmark og myrkomp/eks
innenfor de/område 3., ut fra kvalitet i NiN 2.1 forhold til naturtype-verdisetting:
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Kvalitet-skala ut fra 
ulike tilstands-variabler 
 

Sterkt økt 
kvalitet 

Økt 
kvalitet 

Svak økt 
kvalitet 

Nøytral Svakt 
redusert 

Redusert Sterkt 
redusert 

 Kode  Navn  Kommentarer 
A0a 

5AB Arealbruk kategori 

Våtmarka er ikke preget arealbruk i dag. men i større grad preget 
av tidligere menneskebetinget aktivitet – og aktiv hevd i form av 
slått-med elementer fra aktiviteten som ennå i dag er synlig i 
deler av myrkomplekset. 
 

A0b 
  

Våtmarka ventes ikke å bli utsatt for økt grad av forstyrrelser 
som er forårsaket av menneskebetinget aktivitet i endret 
situasjoner uten noe bruksendring. 

A1 

  

Bruken av våtmarka som blir regulert til andre formål- og 
industriformål, vil bli gjennomgripende endret ved 
gjennomføring av planlagte tiltak i reguleringsplanen for del-
området og myrkompleks-miljøet. Omfanget av endring og 
graden av endringseffekt avhenger av hvor omfattende 
reguleringen blir innenfor selve myrkomplekset- hvor mange 
elementer innenfor våtmarka som blir påvirket og berørt, og 
hvor stor del av myr-miljøet som blir utsatt for endringen. I 
situasjoner der hele myr-miljøet blir belastet så vil dette medføre 
en gjennomgripende endring av hele økosystemet- og den 
torvproduserende evnen som opprettholder en våtmarks-profil 
og dermed naturtypestatusen.  I situasjoner der regulering har 
begrenset omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette 
medføre en mindre belastning og deler av det opprinnelige 
økosystemet i myrkomplekset vil bli bevart. 
 

A0a 
7FA  Fremmedartsinnslag 

Det er ikke blitt registrert innslag av fremmede arter i noen deler 
av myrkomplekset, men myrlokaliteten er preget av tiltakene 
gjengroing av arter fra skogbiomet.   

A0b 

  

Ved naturlig utvikling er det ikke forventet vesentlig endring i 
forhold til dominans av fremmede arter innenfor denne 
lokaliteten. Men det er forventet økt innslag av arter fra 
skogbiomet, noe som trolig i økende grad vil påvirke 
myrkomplekset i forhold til denne variabelen.  
 

A1 

  

I ny situasjon der de økologiske forhold som opprettholder 
våtmark- og våtmark-profiler vil prosesser av naturlig 
suksesjonsutvikling av stedegent plantemateriale bli endret, 
dette vil føre til at fremmede arter i større grad vil prege selve 
våtmarka og omkringliggende areal. Uten avbøtende tiltak vil 
den naturlige stabilisering av arter – og artssammensetningen 
knyttet til myr- og myrdekket mark og på sikt kan bli endret. 
Denne utviklingen vil gi effekt av økt spredning av fremmede 
arter og dekning i alle sjikt og på de fleste livsmedier, dette vil da 
stor grad endre artssammensetningen i områder med myrdekket 
mark.  
 

A0a 

MF 
Myrflatepreg-  
 
 

Variabelen som beskriver omfang av variasjonen fra områder på 
myr som ligger langt fra fastmark, med djup torv, der ei gruppe 
av typiske «myrflatearter» forekommer rikelig, til fastmarksnære 
områder eller myr med tynnere torv, der myrkantarter 
dominerer. Artssammensetningsgradienten fortsetter via 
skogsmark på torv til fastmark. Artene som opptrer på myr-flater 
er eksklusive myrplanter, de typiske mykmatteartene tilhører 

Kvalitet-skala ut fra
ulike tilstands-variabler

Svak økt Nøytral Svakt
kvalitet redusert

Redusert

Kode Navn Kommentarer
AOa

SAB Arealbrukkategori

Våtmarkaer ikke preget arealbruk i dag. men i større grad preget
avtidligere menneskebetinget aktivitet - ogaktiv hevdi formav
slått-med elementer fra aktiviteten somennåi dager synligi
deler avmyrkomplekset.

AOb Våtmarkaventesikke å bliutsatt for økt grad avforstyrrelser
som er forårsaket avmenneskebetinget aktivitet i endret
situasjoner uten noebruksendring.
Bruken av våtmarka som blir regulert til andre formål- og
industriformål, vil bli gjennomgripende endret ved
gjennomføring av planlagte tiltak i reguleringsplanen for del-
området og myrkompleks-miljøet. Omfanget av endring og
graden av endringseffekt avhenger av hvor omfattende
reguleringen blir innenfor selve myrkomplekset- hvor mange
elementer innenfor våtmarka som blir påvirket og berørt, og
hvor stor del av myr-miljøet som blir utsatt for endringen. I
situasjoner der hele myr-miljøet blir belastet så vil dette medføre
en gjennomgripende endring av hele økosystemet- og den
torvproduserende evnen som opprettholder en våtmarks-profil
og dermed naturtypestatusen. I situasjoner der regulering har
begrenset omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette
medføre en mindre belastning og deler av det opprinnelige
økosystemet i myrkomplekset vil bli bevart.

AOa
7FA Fremmedartsinnslag

Det er ikke blitt registrert innslagavfremmede arter i noen deler
avmyrkomplekset, men myrlokaliteten er preget avtiltakene
gjengroingavarter fra skogbiomet.

AOb Ved naturlig utvikling er det ikke forventet vesentlig endring i
forhold ti l dominans av fremmede arter innenfor denne
lokaliteten. Men det er forventet økt innslag av arter fra
skogbiomet, noe som trolig i økende grad vil påvirke
myrkomplekset i forhold ti l denne variabelen.

I ny situasjon der de økologiske forhold som opprettholder
våtmark- og våtmark-profiler vil prosesser av naturlig
suksesjonsutvikling av stedegent plantemateriale bli endret,
dette vil føre til at fremmede arter i større grad vil prege selve
våtmarka og omkringliggende areal. Uten avbøtende tiltak vil
den naturlige stabilisering av arter - og artssammensetningen
knyttet til myr- og myrdekket mark og på sikt kan bli endret.
Denne utviklingen vil gi effekt av økt spredning av fremmede
arter og dekning i alle sjikt og på de fleste livsmedier, dette vil da
stor grad endre artssammensetningen i områder med myrdekket
mark.

AOa

MF
Myrflatepreg-

Variabelen som beskriver omfangavvariasjonen fra områder på
myr som ligger langt fra fastmark, med djup torv, der eigruppe
avtypiske «myrflatearter» forekommer rikelig, til fastmarksnære
områder eller myr medtynnere torv, der myrkantarter
dominerer. Artssammensetningsgradienten fortsetter via
skogsmarkpåtorvtil fastmark. Artene somopptrer påmyr-flater
er eksklusive myrplanter, detypiske mykmatteartene tilhører
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denne gruppa. Mange av myrkantartene, for eksempel 
treslagene, forekommer også på fastmarkskogsmark og/eller i 
eng-pregede økosystemer.  
På denne lokaliteten er det noe variasjon i myr flate-preget, det 
er kantsoner med tiltakende dekning med fastmark- myr- og 
sumpskogsmark (MF- o/ab), og fastmarksnære områder (med 
grunnere torv) i åpen myrkant (MFcd), i sentrale deler er det 
tykkere torvmarkprofil som dominerer med åpne myrflater 
(MFef).   
 

A0b 

  

Naturlig suksesjonsendring – og rask suksesjonsendring som 
følge av tiltakende etablering av trær innenfor kantsonen av 
myrkomplekset vil trolig påvirke myr flate-preget. Det er ventet 
en endring i form av større dominans av arter knyttet til myr 
kant-miljø i forhold til denne variabelen.  
 

A1 

  

Omdisponering av areal innenfor myrkomplekset vil gi en 
gjennomgripende endring av naturlige regulerende, 
stabiliserende effekter i forhold til faktorer som styres av 
myrflatepreg, og i forhold til variasjon mellom myrkant og -flater 
(myrkomplekset). Den økologiske strukturerende prosesser som 
styrer myrflatepreg- variasjonen vil bli helt endret. Omfanget av 
endringseffekten avhenger av om hele miljøet blir berørt og om 
elementer blir bevart i form av naturlig tilstand. 
 

A0a 

7RA 

Rask suksesjons-
endring i 
myrkomplekset og 
våtmarkssystemet  

Det er trolig areal innenfor myrkomplekset, særlig i kantsoner 
som er preget av gjengroing og økt dekning av trær- og busker i 
myrmiljøet. Dette påvirke de økologiske stabiliserende prosesser 
som opprettholder myras torvproduserende evne og påvirke -
begrense mengden- omfanget akkumulering av nye torvmasser 
innfor delområdet. 
 

A0b 

  

Endret av de økologisk stabiliserende forhold som opprettholder 
sumpmark- tilstanden og -preget vil via naturlig 
suksesjonsutvikling – rask suksesjon, vil i sterkere grad bli 
påvirket av økt dekning av trær- og trematerialer innenfor 
myrkomplekset. 
 

A1 

  

Deler av våtmarkssystemet og myrkomplekset som blir berørt av 
denne planlagte reguleringsendringen vil ut fra tiltakets formål 
bli sterkt påvirket- og gjennomgripende endret til ny naturtype 
status og sterkt endret fastmark. Hvis naturtyper i 
våtmarkssystemet blir endret av denne reguleringen så vil hele 
myrkomplekset blir utsatt for destabilisering av de økologisk 
stabiliserende prosesser i myras torvproduserende evne som 
bevarer dagens situasjon, dette føret trolig til at også 
myrlokaliteten i større grad vil bli utsatt for tiltakende 
gjengroing. Dette gjelder i situasjoner der hele myra blir endret, 
gjeller reguleringen bare deler av myrlokaliteten eller bare 
delelementer av – eller enkelte livsmedier knyttet til våtmarka. 
 

A0a 

TE Torvproduserende 
evne 

Akkumulering av torv finner sted når produksjonen av organisk 
materiale er større enn nedbrytningen. På denne lokaliteten er 
det noe variasjon mellom mengde- evne til akkumulering fra 
myrkant- til myrflate. Sentrale deler av myrkomplekset har trolig 
stor mengde torv lagret i torvsubstratet.  
 

denne gruppa. Mange avmyrkantartene, for eksempel
treslagene, forekommer ogsåpå fastmarkskogsmark og/eller i
eng-pregede økosystemer.
Pådenne lokaliteten erdet noe variasjon i myr flate-preget, det
erkantsoner med tiltakende dekningmed fastmark- myr- og
sumpskogsmark (MF- o/ab), ogfastmarksnære områder (med
grunnere torv) i åpen myrkant (MFed), i sentrale deler er det
tykkere torvmarkprofil som dominerer med åpne myrflater
(MFef).

AOb Naturlig suksesjonsendring - og rask suksesjonsendring som
følge av tiltakende etablering av trær innenfor kantsonen av
myrkomplekset vil trolig påvirke myr flate-preget. Det er ventet
en endring i form av større dominans av arter knyttet til myr
kant-miljø i forhold ti l denne variabelen.

AOa

7RA

Rask suksesjons-
endring i
myrkomplekset og
våtmarkssystemet

Det er trolig areal innenfor myrkomplekset, særlig i kantsoner
som er preget av gjengroing og økt dekning av trær- og busker i
myrmiljøet. Dette påvirke de økologiske stabiliserende prosesser
som opprettholder myras torvproduserende evne og påvirke -
begrense mengden- omfanget akkumulering av nye torvmasser
innfor delområdet.

AOb Endret av de økologisk stabiliserende forhold som opprettholder
sumpmark- tilstanden og -preget vil via naturlig
suksesjonsutvikling - rask suksesjon, vil i sterkere grad bli
påvirket av økt dekning av trær- og trematerialer innenfor
myrkomplekset.

Deler av våtmarkssystemet og myrkomplekset som blir berørt av
denne planlagte reguleringsendringen vil ut fra tiltakets formål
bli sterkt påvirket- og gjennomgripende endret til ny naturtype
status og sterkt endret fastmark. Hvis naturtyper i
våtmarkssystemet blir endret av denne reguleringen så vil hele
myrkomplekset blir utsatt for destabilisering av de økologisk
stabiliserende prosesser i myras torvproduserende evne som
bevarer dagens situasjon, dette føret trolig ti l at også
myrlokaliteten i større grad vil bli utsatt for tiltakende
gjengroing. Dette gjelder i situasjoner der hele myra blir endret,
gjeller reguleringen bare deler av myrlokaliteten eller bare
delelementer av - eller enkelte livsmedier knyttet til våtmarka.

AOa

TE Torvproduserende
evne

Akkumuleringavtorv finner sted når produksjonen avorganisk
materiale er større enn nedbrytningen. Pådenne lokaliteten er
det noe variasjon mellom mengde- evne til akkumulering fra
myrkant- til myrflate. Sentrale deler avmyrkomplekset har trolig
stor mengde torv lagret i torvsubstratet.
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A0b 

  

Akkumulering av torv vil påvirkes av endring av torvsubstratene – 
og dermed myrkompleksets torvproduserende evne, når myra 
utsettes for tiltakene etablering av trær i større deler av 
torvkomplekset.  Dette vil trolig på lengre sikt redusere denne 
myrlokalitetens akkumulerings-prosess.  
 

A1 

  

Økologiske prosesser som styrer våtmarkas torvproduserende 
evne, vil bli brutt og helt endret i selve tiltakssonen og i 
influenssoner med myrdekket mark som påvirkes av ny endret 
situasjon.   
 

Analysen viser at den økologiske kvaliteten i forhold til naturlig strukturerende prosesser i dagens 
situasjon (A0a), i alle delene av våtmarka- og myrkomplekset og alle utformingene av myrdekket 
mark styres av tilstandsvariabler som regulerer den økologiske funksjonen, artsfordeling- og 
sammensetning livsmiljø for ulike livsmedier (arter- og funksjonsområder) innenfor del-området. 
Dermed er kvaliteten betinget av disse tilstandsvariabler som påvirker alle livsmedier knyttet til 
substrater, strukturer og tilstandsfaser og livsmiljø sin tilhørighet til ulike faser og strukturering i 
forhold til stabiliserende- destabiliserende prosesser i forhold til myras torvproduserende evne, 
variasjoner i myrflatepreget og virkning av rask suksesjonsendring innenfor de ulike delene av 
myrkomplekset. Tilstanden er styrt av disse variablene, dette gjør at kvaliteten er preget av naturlige 
regulerende, stabiliserende og destabiliserende forstyrrelser. Den økologiske kvaliteten er i liten grad 
påvirket av menneskebetinget aktivitet, det er liten grad av påvirkning fra arealbruk i dag og svakt 
negativ påvirkning fra andre tilstandsvariabler som er styrt av menneskebetingede forstyrrelser. 
Dette gir hverken sterkt redusert – eller forbedret lokalitets kvalitet på tilstanden innenfor de 
økologisk stabiliserende prosesser som opprettholder denne tilstanden (primærsuksesjonsfasen) ut 
fra menneskebetinget forstyrrelser i myrkomplekset.  
I situasjon av naturlig suksesjonsendring (A0b)- uten omfattende omdisponeringer av arealet, vil 
økologiske prosesser – og endringer via rask- langsom suksesjonsendring medføre noe negativ 
forstyrrelser i myrkomplekset og i myras evne til å danne ny torv – og gi u stabilisering av strukturer i 
torvsubstratet. Ellers vil andre destabiliserende endringsprosesser i forhold til økologiske prosesser i 
sumpmarka i noe mindre grad bli endret via naturlig torvstrukturendring. 
Som vi ser av tabellen så vil alle tilstandsvariabler knyttet til både menneskebetinget og 
terrengbetinget forstyrrelser, og den økologiske stabiliserende – og destabiliserende endringen i 
myrstrukturer- variasjon i myrflatepeget og myras torvproduserende evne bli gjennomgripende 
negativt påvirket hvis våtmarka blir regulert til andre formål- og den naturlige myrstrukturen blir 
endret (A1). De økologiske prosessene innenfor alle livsmedier vil brytes og dette vil bli sterkt endret 
fastmark uten elementer fra det som tidligere var naturlig myrdekket mark. Partier av marka som blir 
regulert til andre formål, vil bli gjennomgripende endret, omfanget av endring og graden av 
endringseffekt avhenger av hvor omfattende reguleringsarealet blir.  
I situasjoner der hele myrkomplekset blir belastet så vil dette medføre en gjennomgripende endring 
av hele økosystemet og endring av hele naturtypestatusen.  I situasjoner der regulering har begrenset 
omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette medføre en mindre belastning og deler av det 
opprinnelige økosystemet vil bli bevart. 
 
Tabell 14. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 
     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

  Små lokaliteter- 
myrkomplekser 
med lav kvalitet 

  

AOb Akkumulering av torv vil påvirkes av endring av torvsubstratene -
og dermed myrkompleksets torvproduserende evne, når myra
utsettes for tiltakene etablering av trær i større deler av
torvkomplekset. Dette vil trolig på lengre sikt redusere denne
myrlokalitetens akkumulerings-prosess.

Økologiske prosesser som styrer våtmarkas torvproduserende
evne, vil bli brutt og helt endret i selve tiltakssonen og i
influenssoner med myrdekket mark som påvirkes av ny endret
situasjon.

Analysen viser at den økologiske kvaliteten i forhold ti l naturlig strukturerende prosesser i dagens
situasjon (AOa}, i alle delene av våtmarka- og myrkomp/ekset og alle utformingene av myrdekket
mark styres av tilstandsvariabler som regulerer den økologiske funksjonen, artsfordeling- og
sammensetning livsmiljø f o r ulike livsmedier (arter- og funksjonsområder) innenfor del-området.
Dermed er kvaliteten betinget av disse tilstandsvariabler som påvirker alle livsmedier knyttet t i l
substrater, strukturer og tilstands/aser og livsmiljø sin tilhørighet t i l ulike faser og strukturering i
forhold ti l stabiliserende- destabiliserende prosesser i forhold ti l myras torvproduserende evne,
variasjoner i myrflatepreget og virkning av rask suksesjonsendring innenfor de ulike delene av
myrkomp/ekset. Tilstanden er styrt av disse variablene, dette gjør at kvaliteten er preget av naturlige
regulerende, stabiliserende og destabiliserendeforstyrrelser. Den økologiske kvaliteten er i liten grad
påvirket av menneskebetinget aktivitet, det er liten grad av påvirkning fra area/bruk i dag og svakt
negativ påvirkning fra andre tilstandsvariabler som er styrt av menneskebetingede forstyrrelser.
Dette gir hverken sterkt redusert- eller forbedret lokalitets kvalitet på tilstanden innenfor de
økologisk stabiliserende prosesser som opprettholder denne tilstanden (primærsuksesjonsfasen) ut
fra menneskebetinget forstyrrelser i myrkomp/ekset.
I situasjon av naturlig suksesjonsendring (AOb}- uten omfattende omdisponeringer av arealet, vil
økologiske prosesser - og endringer via rask- langsom suksesjonsendring medføre noe negativ
forstyrrelser i myrkomp/ekset og i myras evne ti l å danne ny torv - og gi u stabilisering av strukturer i
torvsubstratet. Ellers vil andre destabiliserende endringsprosesser i forhold ti l økologiske prosesser i
sumpmarka i noe mindre grad bli endret via naturlig torvstrukturendring.
Som vi ser av tabellen så vil alle tilstandsvariabler knyttet t i l både menneskebetinget og
terrengbetinget forstyrrelser, og den økologiske stabiliserende - og destabiliserende endringen i
myrstrukturer- variasjon i myrflatepeget og myras torvproduserende evne bli gjennomgripende
negativt påvirket hvis våtmarka blir regulert t i l andre formål- og den naturlige myrstrukturen blir
endret (A l } . De økologiske prosessene innenfor alle livsmedier vil brytes og dette vil bli sterkt endret
fastmark uten elementer fra det som tidligere var naturlig myrdekket mark. Partier av marka som blir
regulert t i l andre formål, vil bli gjennomgripende endret, omfanget av endring og graden av
endringseffekt avhenger av hvor omfattende reguleringsarealet blir.
I situasjoner der hele myrkomp/ekset blir belastet så vil dette medføre en gjennomgripende endring
av hele økosystemet og endring av hele naturtypestatusen. I situasjoner der regulering har begrenset
omfang og ikke gjelder hele arealet, så vil dette medføre en mindre belastning og deler av det
opprinnelige økosystemet vil bli bevart.

Tabell 14. Tiltakets omfang og virkning på dette de/området.
Påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet• I I •Liten<Stor
Naturtyper Små lokaliteter-

myrkomplekser
med lav kvalitet
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Økologiske 
funksjons-områder 
for arter 

  Ikke viktige 
funksjonsområder 
for arter innenfor 
myrkomplekset 

  

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

   Har en viktig 
funksjon ut fra 
myras torv-
produserende 
evne 

 

 

Tabell 15. Tiltakets konsekvens 
Konsekvens 

       
                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor delområdet- og det 
mulige skade-potensialet 

  Ut fra dagens 
situasjon-
tilstand 

    

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor delområdet- og det 
mulige skade-potensialet 

 Ved endring 
via naturlig 
suksesjon i 
torvmarka 

     

1-alt. Planlagt endring- uten 
avbøtende tiltak innenfor 
delområdet 

    Funksjon- 
sterkt 
belastet 

  

1-alt. Planlagt endring-med 
avbøtende tiltak innenfor 
delområdet 

   Funksjon- 
svakt 
belastet 

   

I deler av reguleringsplansonen som omfatter areal med myrdekket mark er det svakt redusert -
nøytral lokalitetskvalitet og lokalitetsverdi- liten grad av forvaltningsinteresse (kat. 2-3.) på de fleste 
livsmedier knyttet til substrater og opptredener i myr og artssammensetning, tilstander og struktur i 
myr-miljøet. Ut fra at den samlede lokalitetskvaliteten ikke er sterkt utvidet for livsmiljøvariabler som 
fastsetter verdisetting så vil den samlede lokalitetsverdien for naturtyper i området ikke være i høyere 
kategorier av naturtypeverdi. Endring av naturtypestatus via regulering- og omdisponering vil gi en 
begrenset miljøskade- dette ut fra at kvaliteten på naturtypen i deler av myrkomplekset er såpas 
intakt og naturelementer har betydning særlig i forhold til spredning av arter-livsmedier.   

Del-området med naturtypeforekomst knyttet til sump på denne lokaliteten som har partier med 
fattig åpen jordvann-myr med liten naturtypeverdi og uten stor grad av forvaltningsinteresse.  
Lokalitetskvaliteten er lav både for våtmarkslokaliteten da forekomstene er preget av at den 
torvproduserende evnen er noe redusert, som følge av økt dekning av trær i myrdekket areal. Hvis 
denne funksjonen blir naturlig redusert ved at naturlige akkumuleringsprosesser ikke blir 
opprettholdt, vil dette fører til at myras økologiske funksjonsverdi er litt lavere vektet innfor denne 
lokaliteten.  Kvaliteten vil da settes i klasser utenfor kategorier av stor- særlig stor forvaltningsmessig 
betydning. Ut fra dette så er lokalitetskvaliteten både i myr-området i dagens (A0a/b) fase sterkt 
redusert, vil endringer som følger av områderegulering (A1), påføre naturtypen en litt mindre grad av 
negativ påvirkningseffekt og dermed mindre alvorlig skadeomfang- forringet lokalitetsverdi, enn det 
ville vært med lokalitetstilstand av høy kvalitet. Skadeomfanget for den opprinnelige for 
naturtypeverdien og den negative effekten av endring er avhengig av hvor stor del -og hvor mange 
elementer av livsmediene i myrområdet- og myrtjernforekomsten som blir berørt av endringen- ved 
en omfattende endring der hele delområdet blir belastet og ødelagt (blir ny endret fastmark), så vil 
trolig hele funksjonen brytes- dette gir en varig forringelse av middels alvorlighetsgrad ut fra 
kvaliteten- og naturtypeverdien til delområdet. 
 

Økologiske Ikke viktige
funksjons-områder funksjonsområder
for arter for arter innenfor

myrkomplekset
Landskaps- Har en viktig
økologiske funksjon ut fra
funksjonsområder myras torv-

produserende
evne

Tabell 15. Tiltakets konsekvens

Konsekvens +++/++++ +/++ 0 - -- --- ----

l£IlIIIII Stor Forbedring Ubetydelig Noe skade Betydelig Alvorlig Svær
forbedring av miljø Miljø-skade skade skade alvorlig

skade
Oa-alt. Uten endring, Ut fra dagens
innenfor delområdet- og det situasjon-

mulige skade-potensialet tilstand

Ob-alt. Naturlig endring, Ved endring

innenfor delområdet- og det via naturlig

mulige skade-potensialet suksesjon i
torvmarka

l-al t . Planlagt endring- uten Funksjon-

avbøtende tiltak innenfor sterkt

delområdet belastet

l -al t . Planlagt endring-med Funksjon-

avbøtende tiltak innenfor svakt

delområdet belastet

I deler av regu/eringsp/ansonen som omfatter areal med myrdekket mark er det svakt redusert -
nøytral /okalitetskvalitet og lokalitetsverdi- liten grad av forvaltningsinteresse (kat. 2-3.} på de fleste
livsmedier knyttet t i l substrater og opptredener i myr og artssammensetning, tilstander og struktur i
myr-miljøet. Ut fra at den samlede /okalitetskvaliteten ikke er sterkt utvidet f o r livsmiljøvariabler som
fastsetter verdisetting så vil den samlede lokalitetsverdien f o r naturtyper i området ikke være i høyere
kategorier av naturtypeverdi. Endring av naturtypestatus via regulering- og omdisponering vil gi en
begrenset miljøskade- dette ut fra at kvaliteten på naturtypen i deler av myrkomp/ekset er såpas
intakt og naturelementer har betydning særlig i forhold ti l spredning av arter-livsmedier.

Del-området med naturtypeforekomst knyttet t i l sump på denne lokaliteten som har partier med
fat t ig åpen jordvann-myr med liten naturtypeverdi og uten stor grad av forvaltningsinteresse.
Lokalitetskvaliteten er lav både f o r våtmarkslokaliteten da forekomstene er preget av at den
torvproduserende evnen er noe redusert, som følge av økt dekning av trær i myrdekket areal. Hvis
dennefunksjonen blir naturlig redusert ved at naturlige akkumuleringsprosesser ikke blir
opprettholdt, vil dette fører t i l at myras økologiske funksjonsverdi er litt lavere vektet innfor denne
lokaliteten. Kvaliteten vil da settes i klasser utenfor kategorier av stor- særlig stor forvaltningsmessig
betydning. Ut fra dette så er /okalitetskvaliteten både i myr-området i dagens (AOa/b) fase sterkt
redusert, vil endringer som følger av områderegulering (Al}, påføre naturtypen en litt mindre grad av
negativ påvirkningseffekt og dermed mindre alvorlig skadeom/ang- forringet lokalitetsverdi, enn det
ville vært med lokalitetstilstand av høy kvalitet. Skadeom/anget f o r den opprinnelige f o r
naturtypeverdien og den negative effekten av endring er avhengig av hvor stor del -og hvor mange
elementer av livsmediene i myrområdet- og myrtjernforekomsten som blir berørt av endringen- ved
en omfattende endring der hele de/området blir belastet og ødelagt (blir ny endret fastmark}, så vil
trolig hele funksjonen brytes- dette gir en varig forringe/se av middels alvorlighetsgrad ut fra
kvaliteten- og naturtypeverdien ti l de/området.
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D. Naturtyper i sterkt endret fastmark uten forvaltningsmessig betydning. 
 
Delområde 4.  Ny fastmark i langsom suksesjon (T39) og fulldyrket varig eng (T40).  
Dekker areal som er sterkt endret i forbindelse med fulldyrket mark og ny anlagt veilinje- og veikant i 
deler av planområdet, dette er ikke del av undersøkelsesfeltet som blir ny-kartlagt i forbindelse med 
dette naturtype-kartleggingsoppdraget. 
 
 
6.0  Oppsummering av naturmangfoldverdi ut fra status for naturtyper- og funksjonsområder. 

 
Figur 20.Verdikart som viser plassering av alle naturtype- artsfunksjonsområder som er satt i kategori med stor- særlig stor 
forvaltningsmessig betydning, innenfor de ulike delområdene. Dette er areal innenfor eksisterende reguleringsplanområde 
med selve naturobjektene- artsforekomstene som er gitt særlig stor forvaltningsmessig prioritet og en sone rundt disse 
forekomstene som er gitt status – særlig viktig funksjonsområde for arter knyttet til nordvendte bergvegg-samfunn. 

D. Naturtyper i sterkt endret fastmark uten forvaltningsmessig betydning.

De/område 4. Ny fastmark i langsom suksesjon (T39} og ful/dyrket varig eng (T40}.
Dekker areal som er sterkt endret i forbindelse med ful/dyrket mark og ny anlagt veilinje- og veikant i
deler av planområdet, dette er ikke del av undersøkelses/eltet som blir ny-kartlagt i forbindelse med
dette naturtype-kartleggingsoppdraget.

6.0 Oppsummering av naturmangfoldverdi ut fra statusfor naturtyper- ogfunksjonsområder.
v / \ " ' - ' " " " • ,_ uv •
·- u

. 1/
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Dagens situasjon; 

Arealet ligger innenfor en klart oseanisk bioklimatisk seksjon, og boreonemoral klimasone. 
Berggrunnen består av næringsfattige granittiske bergarter. Landskapet domineres av 
landskapsformer i terrestrisk miljø og dekkes i stor grad av fastmarkskogsmark i kupert ås-landskap 
og delvis åpen fastmark som er knyttet til bratte bergvegger og ås-topper. Det er også små områder 
med våtmark og lokaliteter med myrdekket mark på små arealandeler med åpen jordvannmyr- og 
myrkant. Det er gjennomført naturtypekartlegging i området i 2021, i fbm. dette prosjektet. 
 
Verdivurdering; 

Konsekvensutredningen har avdekket 1 delområder jf. metodikk i veileder Miljødirektoratets veileder 
M-1941. Verdisetting av delområdene jf. anvendt metodikk i veilederen er vurdert fra «ubetydelig 
verdi» til «stor verdi». Naturtyper- naturgitte objekt – og funksjonsområder gradert etter lav- 
moderat- høy- og særlig høy naturtypeverdi og samlet forvaltningsverdi, ut fra en fastsatt skala 0-4.  

Tabellen viser naturtypeforekomster med utvidet naturmangfold-verdi og forvaltningsmessig betydning i de 
ulike delområdene som omfatter hele undersøkelsesfeltet som danner reguleringsplansonen.  
 
Tabell 16. Samlet verdivurdering for hele området ut fra Miljødirektoratet sin veileder M-1941 – som inkluderer 
hele reguleringsplansonen med den eksisterende og foreslåtte utvidede plansonen.  
NR Lokalitet Beskrivelse Verdi KU 

1  
Naturtyper i 
åpen fastmark 
og skogfastmark  
 

Delområder – lokaliteter uten utvidet naturtype- og 
funksjonsområde verdi, med sentrale økosystemfunksjoner. 
Livsmiljø med større verdi i tilknytning til en mindre del-sone 
i åpen fastmark i bergvegg og delvis skogdekket mark i bratt 
li-side under Nulandsknaben. 

Noe 
 
 

2 Økologisk 
funksjons-
område 

Området er et funksjonsområde for arter med særlig stor 
forvaltningsmessig betydning knyttet til spesielle livsmiljø.  

Stor 

3 Naturtyper 
knyttet til små 
myrkomplekser 

Delområder – lokaliteter uten utvidet naturtype- og 
funksjonsområde verdi, med sentrale økosystemfunksjoner. 
Verdi ut fra økologisk funksjon – i form av myrkompleksets 
torvproduserende evne.  

Noe 
 

4 Sterkt endret 
fastmark 

Delområder – lokaliteter uten utvidet naturtype- og 
funksjonsområde verdi, uten sentrale økosystemfunksjoner  

Ubetydelig 

 
 

7.0 Avbøtende tiltak i forhold til omfang og konsekvens for hele reguleringsplansonen. 

Avbøtende tiltak kan dreie seg om generelle tiltak som gjøres for å redusere negativ konsekvens i et 
langsiktig / permanent perspektiv, eller tiltak som er myntet på mer kortsiktig forekommende 
negative effekter, eksempelvis under anleggsfasen av en utbygging.  
Endringer skaper ny relasjon mellom regulerende og destabiliserende forstyrrelser og miljøstress på 
naturtyper og naturobjekt (arter- livsmedier), disse endringene er i størst grad betinget av 
menneskebetinget forstyrrelser og aktivitet, dette påvirker -endrer tilstander og utforminger av 
naturtyper og naturobjekt, og artssammensetningen på ulike substrat -økokliner, samt dekning og 
dominans mellom ulike arter. 
I forbindelse med regulering i dette området kan dette gi negativ virkning og lavere lokalitetskvalitet 
innenfor artsfunksjonsområder med særlig stor forvaltningsmessig betydning. For å motvirke denne 
mulige negative påvirkning på livsmiljøet er det aktuelt å foreta avbøtende tiltak som skal redusere 
belastningen denne endringen kan gi, og bevare- opprettholde og forbedre kvaliteter innenfor 
naturtypelokalitetene og verdien av det opprinnelige naturmangfoldet innenfor denne sonen. 

Dagens situasjon;

Arealet ligger innenfor en klart oseanisk bioklimatisk seksjon, og boreonemoral klimasone.
Berggrunnen består av næringsfattige granittiske bergarter. Landskapet domineres av
landskapsformer i terrestrisk miljø og dekkes i stor grad av fastmarkskogsmark i kupert ås-landskap
og delvis åpen fastmark som er knyttet til bratte bergvegger og ås-topper. Det er også små områder
med våtmark og lokaliteter med myrdekket mark på små arealandeler med åpen jordvannmyr- og
myrkant. Det er gjennomført naturtypekartlegging i området i 2021, i fbm. dette prosjektet.

Verdivurdering;

Konsekvensutredningen har avdekket 1 delområder jf. metodikk i veileder Miljødirektoratets veileder
M-1941. Verdisetting av delområdene jf. anvendt metodikk i veilederen er vurdert fra «ubetydelig
verdi» ti l «stor verdi». Naturtyper- naturgitte objekt - og funksjonsområder gradert etter lav-
moderat- høy- og særlig høy naturtypeverdi og samlet forvaltningsverdi, ut fra en fastsatt skala 0-4.

Tabellen viser naturtypeforekomster med utvidet naturmangfold-verdi og forvaltningsmessig betydning i de
ulike delområdene som omfatter hele undersøkelses/eltet som danner reguleringsplansonen.

Tabell 16. Samlet verdivurdering for hele området ut fra Miljødirektoratet sin veileder M-1941-som inkluderer
hele reguleringsplansonen med den eksisterende ogforeslåtte utvidede plansonen.
NR Lokalitet Beskrivelse Verdi KU

Naturtyper i
åpen fastmark
og skogfastmark

Delområder - lokaliteter uten utvidet naturtype- og
funksjonsområde verdi, med sentrale økosystemfunksjoner.
Livsmiljø med større verdi i tilknytning til en mindre del-sone
i åpen fastmark i bergvegg og delvis skogdekket mark i bratt
li-side under Nulandsknaben.

2 Økologisk
funksjons-
område

Området er et funksjonsområde for arter med særlig stor
forvaltningsmessig betydning knyttet til spesielle livsmiljø.

3 Naturtyper
knyttet til små
myrkomplekser

Noe

Delområder - lokaliteter uten utvidet naturtype- og
funksjonsområde verdi, med sentrale økosystemfunksjoner.
Verdi ut fra økologisk funksjon - i form av myrkompleksets
torv roduserende evne.

Noe

4 Sterkt endret
fastmark

Delområder - lokaliteter uten utvidet naturtype- og
funksionsområde verdi, uten sentrale økos sterntunksioner

Ubetydelig

7.0 Avbøtende tiltak i forhold til omfangog konsekvensfor hele reguleringsplansonen.

Avbøtende tiltak kan dreie seg om generelle tiltak som gjøres f o r å redusere negativ konsekvens i et

langsiktig I permanent perspektiv, eller tiltak som er myntet på mer kortsiktig forekommende
negative effekter, eksempelvis under anleggsfasen av en utbygging.
Endringer skaper ny relasjon mellom regulerende og destabiliserendeforstyrrelser og miljøstress på

naturtyper og naturobjekt (arter- livsmedier}, disse endringene er i størst grad betinget av
menneskebetinget forstyrrelser og aktivitet, dette påvirker -endrer tilstander og utforminger av
naturtyper og naturobjekt, og artssammensetningen på ulike substrat -økokliner, samt dekning og

dominans mellom ulike arter.
I forbindelse med regulering i dette området kan dette gi negativ virkning og lavere /okalitetskvalitet
innenfor artsfunksjonsområder med særlig stor forvaltningsmessig betydning. For å motvirke denne

mulige negative påvirkning på livsmiljøet er det aktuelt å foreta avbøtende tiltak som skal redusere

belastningen denne endringen kan gi, og bevare- opprettholde og forbedre kvaliteter innenfor
naturtype/akalitetene og verdien av det opprinnelige naturmangfoldet innenfor denne sonen.
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Avbøtende tiltak er her foreslått i form av opprettelse av bevaringssoner i selve utformingen av 
reguleringsplanen for å beskytte disse artsfunksjonsområdene som direkte og indirekte kan bli 
påvirket. Det kan i denne forbindelse være nødvendig å opprette buffersoner innenfor de delene av 
reguleringsplanfeltet der vegetasjonen i alle sjikt blir bevart – og slik det dannes en fast nedre 
kantsone mot de ustabile massene, i den bratte li-siden- og i bergveggsamfunnet der dette livsmiljøet 
finnes. Endringer i influenssoner kan indirekte påvirke de økologiske betingelsene som opprettholder 
kvalitetene for disse funksjonsverdiene med særlig stor forvaltningsmessig betydning. 
 
Det kan også være aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak i forhold til økologiske belastninger i 
forhold til en funksjonsverdi innenfor våtmarkssystemer, i denne sammenheng består disse av 
kompenserende tiltak for å hindre at økosystemet som opprettholder myras torvproduserende evne i 
størst mulig grad blir beskyttet, opprettholdt og ikke i for sterk grad blir belastet.  
 
Ellers bør det være ett mål om å i størst mulig grad å opprettholde soner med strukturer i skog 
innenfor deler av tiltakssonen- og i det etablere ny-regulerte arealet som omfatter 
reguleringsplansonen, dette også for å opprettholde livsmiljøfunksjoner for arter knyttet til skog og 
da særlig for hvitryggspett som har ett funksjonsområde som grenser mot denne 
reguleringsplansonen- arten opptrer regelmessig i dette området og denne funksjonen kan trolig 
opprettholdes ved at det blir bevart skog- og elementer -livsmedier knyttet til skog i små soner i 
regulert areal.  
Naturelementer som danner denne naturtypen kan i ulik grad bli berørt-påvirket av endringer som 
skjer innenfor ulike belastningssoner (grader av negativ belastning, ut fra tiltakets omfang, avstand 
fra naturtypeforekomsten og belastningstidspunkt). Avbøtende tiltak skal hindre at forekomsten blir 
belastet i den grad at dette gir destabiliserende forstyrrelser (miljøstress) slik at den økologiske 
balansen i systemet blir endret. 
 
8.0 Konklusjon. 

Hovedkonklusjon fra undersøkelsene er at gjennomføring av planlagte reguleringsplan bør unngå å 
endre (regulere) deler av fastmarka som er knyttet til partier med bratt nordvendt bergvegg under 
Nulandsknaben, i deler av særlig viktig artsfunksjonsområde for mark og bunnlevende arter i spesielle 
livsmiljøutforminger. Å danne beskyttelsessoner i disse delene av reguleringsplanområdet regnes å 
være skadereduserende tiltak og etter at disse avbøtende tiltak er gjennomførte, antas den planlagte 
regulering av dette området ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet 
(jfr. Naturmangfoldloven).  

Det er ut fra dette nødvendig å opprette buffersoner innenfor de delene av reguleringsplanfeltet der 
vegetasjonen i alle sjikt blir bevart – og slik det dannes en fast nedre kantsone mot de ustabile 
massene, i den bratte li-siden- og i bergveggsamfunnet der dette livsmiljøet finnes. Endringer i 
influenssoner kan påvirke de økologiske betingelsene som opprettholder kvalitetene for disse 
funksjonsverdiene med særlig stor forvaltningsmessig betydning. 

Tabell 17.  
Sammenstilling av samlet konsekvens for dagens situasjon (0a-alt.), situasjon ved naturlig suksesjon uten 
endring (0b-alt.), sammenlignet med utbyggingsalternativet (Alternativ 1.), iht. metodikk fra MD- M-1941. 
Lok.  
Nr.  

Verdi KU Påvirkning Konsekvens ved ulike 
alternativer 
Alternativ 0 Alternativ 1 

Avbøtende tiltak er her foreslått i fo rm av opprettelse av bevaringssoner i selve utformingen av
reguleringsplanen f o r å beskytte disse artsfunksjonsområdene som direkte og indirekte kan bli

påvirket. Det kan i denne forbindelse være nødvendig å opprette buffersoner innenfor de delene av
reguleringsplanfeltet der vegetasjonen i alle sjikt blir bevart - og slik det dannes en fast nedre
kantsone mot de ustabile massene, i den bratte li-siden- og i bergveggsam/unnet der dette livsmiljøet

finnes. Endringer i influenssoner kan indirekte påvirke de økologiske betingelsene som opprettholder
kvalitetenef o r dissefunksjonsverdiene med særlig stor forvaltningsmessig betydning.

Det kan også være aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak i forhold ti l økologiske belastninger i
forhold ti l en funksjonsverdi innenfor våtmarkssystemer, i denne sammenheng består disse av
kompenserende tiltak f o r å hindre at økosystemet som opprettholder myras torvproduserende evne i

størst mulig grad blir beskyttet, opprettholdt og ikke i f o r sterk grad blir belastet.

Ellers bør det være ett mål om å i størst mulig grad å opprettholde soner med strukturer i skog

innenfor deler av tiltakssonen- og i det etablere ny-regulerte arealet som omfatter
regu/eringsp/ansonen, dette også f o r å opprettholde livsmiljøfunksjoner f o r arter knyttet t i l skog og
da særlig f o r hvitryggspett som har ett funksjonsområde som grenser mot denne

regu/eringsp/ansonen- arten opptrer regelmessig i dette området og dennefunksjonen kan trolig
opprettholdes ved at det blir bevart skog- og elementer -livsmedier knyttet t i l skog i små soner i

regulert areal.

Naturelementer som danner denne naturtypen kan i ulik grad bli berørt-påvirket av endringer som
skjer innenfor ulike belastningssoner (grader av negativ belastning, ut fra tiltakets omfang, avstand
fra naturtypeforekomsten og belastningstidspunkt). Avbøtende tiltak skal hindre at forekomsten blir

belastet i den grad at dette gir destabiliserendeforstyrrelser (miljøstress) slik at den økologiske
balansen i systemet blir endret.

B.D Konklusjon.

Hovedkonklusjon fra undersøkelsene er at gjennomføring av p/anlagte reguleringsplan bør unngå å
endre (regulere) deler av fastmarka som er knyttet t i l partier med bratt nordvendt bergvegg under
Nulandsknaben, i deler av særlig viktig artsfunksjonsområde f o r mark og bunn/evende arter i spesielle
livsmiljøut/orminger. Å danne beskyttelsessoner i disse delene av reguleringsplanområdet regnes å
være skadereduserende tiltak og etter at disse avbøtende tiltak er gjennomførte, antas den p/anlagte
regulering av dette området ikke å ha vesentlige negative konsekvenser f o r det biologiske mangfoldet
(jfr. Naturmangfoldloven).

Det er ut fra dette nødvendig å opprette buffersoner innenfor de delene av reguleringsplanfeltet der
vegetasjonen i alle sjikt blir bevart- og slik det dannes en fast nedre kantsone mot de ustabile
massene, i den bratte li-siden- og i bergveggsam/unnet der dette livsmiljøet finnes. Endringer i
influenssoner kan påvirke de økologiske betingelsene som opprettholder kvalitetenef o r disse
funksjonsverdiene med særlig stor forvaltningsmessig betydning.

Tabell 17.
Sammenstilling av samlet konsekvensfor dagens situasjon (Da-alt.J, situasjon ved naturlig suksesjon uten
endring {Ob-alt.J, sammenlignet med utbyggingsalternativet {Alternativ1.), iht. metodikkfra MD- M-1941.

Lok. Verdi KU Påvirkning Konsekvens ved ulike
Nr. alternativer

Alternativ 0 I Alternativ 1
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1 Noe I situasjon det åpen fastmark og- eller 
fastmarkskogsmark i deler av plansonen 
blir belastet, vil dette gi en liten grad av 
forringelse av livsmiljøverdien, da dette er 
livsmiljø som er i kategori med mindre 
naturmangfoldverdi (uten biologisk prioritet) 
og som dermed har begrenset 
forvaltningsmessig betydning.  

Ubetydelig  
(0) 

(-) 1 minus 
Noe miljøskade – 
Litt større skade 
hvis lokaliteter 
som dekker areal 
i bratt nordvendt 
li-side blir negativt 
belastet. 
 

2 
 
 
  

Stor I situasjon der areal innenfor dette del-
området (selve artsobjektene med særlig 
stor naturmangfoldverdi og beskyttelses-
soner rundt disse) blir belastet, vil dette føre 
til en sterk forringelse av lokalitetskvaliteten 
og livsmiljøverdien sammenlignet med 
dagens situasjon. 

Ubetydelig 
(0)  

(- - -) 3 minus, 
alvorlig 
miljøskade 
 

3 Noe 
 

I situasjon der lokaliteter med myrdekket 
mark blir belastet (endret som følge av 
regulering), vil dette gi en liten grad av 
forringelse av livsmiljøverdien ut fra 
grunntypeverdien (naturmangfoldet), da 
dette er livsmiljø som er i kategori med 
mindre naturmangfoldverdi (uten biologisk 
prioritet). I forhold til økologisk 
funksjonsverdi ut fra myras betydning i form 
av bidrag til torvproduksjon har 
myrkompleksforekomstene litt større 
betydning. Denne betydningen er begrenset 
av størrelse og mindre grad av 
torvproduserende evne i myrforekomsten. 

Ubetydelig 
(0)  

(-), 1 minus  
Noe miljøskade- 
ut fra funksjons-
verdi (torv-
produserende 
evne). 
 

4 
 

Ubetydelig Deler av plansonen som er sterkt endret 
fastmark har ikke betydning i forhold til 
denne konsekvensanalysen i forhold til 
vurdering av naturmangfoldverdier i 
området. 

Ubetydelig 
(0)  

(0), ingen 
miljøskade. 

Samlet vurdering  
 
Den samlede belastning for hele naturmangfoldverdien i hele 
plansonen (alle delområder med mulige influenssoner) viser at 
det er partier med åpen fastmark i bergvegg og spredt tre-satt 
fastmark i bratt li-side under Nulandsknaben som inneholder 
naturmangfold- artsfunksjonsområde – med særlig stor verdi, 
og dermed stor forvaltningsmessig betydning. I endret 
situasjon der disse lokalitetene blir belastet vil dette gi 
betydelig miljøskade. For andre områder så vil endringer (som 
følger av regulering) gi liten grad av- noe miljøskade i forhold 
til den samlede naturmangfoldverdien. 

Ubetydelig 
(0)  

(- -) Betydelig 
miljøskade i 
situasjon der 
deler av dette 
funksjonsområdet 
blir belastet. 
Ellers- 
(-) Noe 
miljøskade i 
situasjon der 
andre delområder 
blir belastet 

 
 

9.0 Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven. 

Her vurderes §§ 8–10, mens § 11, om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaveren, samt § 12, om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, overlates til 
oppdragsgiver selv å besvare. 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

1 Noe I situasjon det åpen fastmark og- eller Ubetydelig (-) 1 minus
fastmarkskogsmark i deler av plansonen (0) Noe miljøskade -
blir belastet, vil dette gi en liten grad av Litt større skade
forringelse av livsmiljøverdien, da dette er hvis lokaliteter
livsmiljø som er i kategori med mindre som dekker areal
naturmangfoldverdi (uten biologisk prioritet) i bratt nordvendt
og som dermed har begrenset li-side blir negativt
forvaltningsmessig betydning. belastet.

2 Stor I situasjon der areal innenfor dette del- Ubetydelig
området (selve artsobjektene med særlig (0)
stor naturmangfoldverdi og beskyttelses-
soner rundt disse) blir belastet, vil dette føre
til en sterk forringelse av lokalitetskvaliteten
og livsmiljøverdien sammenlignet med
dagens situasjon.

3 Noe I situasjon der lokaliteter med myrdekket Ubetydelig (-), 1 minus
mark blir belastet (endret som følge av (0) Noe miljøskade-
regulering), vil dette gi en liten grad av ut fra funksjons-
forringelse av livsmiljøverdien ut fra verdi (torv-
grunntypeverdien (naturmangfoldet), da produserende
dette er livsmiljø som er i kategori med evne).
mindre naturmangfoldverdi (uten biologisk
prioritet). I forhold til økologisk
funksjonsverdi ut fra myras betydning i form
av bidrag til torvproduksjon har
myrkompleksforekomstene litt større
betydning. Denne betydningen er begrenset
av størrelse og mindre grad av
torvproduserende evne i myrforekomsten.

4 Ubetydelig Deler av plansonen som er sterkt endret Ubetydelig (0), ingen
fastmark har ikke betydning i forhold til (0) miljøskade.
denne konsekvensanalysen i forhold til
vurdering av naturmangfoldverdier i
området.

Samlet vurdering Ubetydelig (- -) Betydelig
(0) miljøskade i

Den samlede belastning for hele naturmangfoldverdien i hele situasjon der
plansonen (alle delområder med mulige influenssoner) viser at deler avdette
det er partier med åpen fastmark i bergvegg og spredt tre-satt funksjonsområdet
fastmark i bratt li-side under Nulandsknaben som inneholder blir belastet.
naturmangfold- artsfunksjonsområde - med særlig stor verdi, Ellers-
og dermed stor forvaltningsmessig betydning. I endret (-) Noe
situasjon der disse lokalitetene blir belastet vil dette gi miljøskade i
betydelig miljøskade. For andre områder så vil endringer (som situasjon der
følger av regulering) gi liten grad av- noe miljøskade i forhold andre delomrader
til den samlede naturman foldverdien. blir belastet

(- - -) 3 minus,
alvorlig
miljøskade

9.0 Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven.

Her vurderes§§ 8-10, mens§ 11, om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaveren, samt§ 12, om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, overlates til
oppdragsgiver selv å besvare.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
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karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 
Utredningen har vært basert på standard metodikk for verdisetting og konsekvensvurderinger. 
Kartleggingene har fanget opp artens forekomst i selve reguleringsplanområdet og i mulige 
influenssoner for arter som indirekte kan bli påvirket, tilstand og naturkvaliteter er også beskrevet -
analysert og verdi-satt. Det ble satt fokus på å sjekke- og analysere hele reguleringsplanfeltet- med 
tilhørende influenssoner (undersøkelsesområdet) i forhold til naturtyper i forbindelse med feltarbeid. 
Feltarbeidet er utført i en gunstig årstid for kartlegging og kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt 
for å foreta en vurdering av tiltakets konsekvens i forhold til naturmangfoldet i området. 
§ 9 Føre–var-prinsippet 
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”. 
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom forhåndsundersøkelser og feltarbeid, vurderes som godt. 
Datagrunnlaget er gradert etter en skala 1-4- resultatet av denne analysen viser at alle forhold som 
har betydning- for verdisetting og vurdering av forvaltningsmessig betydning er godt kartlagt. Det er 
gjennomgående lav usikkerhet knyttet til denne konsekvensvurderingen. 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for”. 
Deler av tiltakssonen inneholder myr, i disse områdene blir våtmarkas torvproduserende evne 
påvirket av endring i reguleringsplansonen. Disse områdene med myrdekket mark med utvidet 
funksjonsverdi bør vektlegges i forhold til avbøtende tiltak – i form av bevaringssoner og disse kan 
tilpasses den begrensede sonen der forekomstene finnes.  
Deler av reguleringsplanfeltet har areal der artsfunksjonsområder med særlig stor betydning, der det 
bør opprettes buffersoner slik at disse verdiene ikke blir negativt påvirket av endringer i selve 
reguleringsplansonen.  
Planfeltet inneholder ellers ordinære naturtyper knyttet til fastmarkskogsmark og det er ikke 
nødvendig med spesielle tiltak i forhold til økosystemets samlede belastning. Skulle det være direkte 
konflikt mellom arealet som blir regulert og forekomstene med utvidet verdi for naturmangfoldet 
kan dette trolig tilpasses slik at planlagte tiltak vil få mindre konsekvenser for verdien av disse 
naturelementene, dette vil ha en positiv effekt for den økologiske funksjonsverdien av det biologiske 
mangfoldet i området. 
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