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FORORD
Miljøfaglig Utredning har utført en konsekvensutredning av et nytt boligområde på Hansefellåsen i
Rælingen kommune.
Kartleggingen er utført på oppdrag fra Block Watne AS og der Alf Kristian Nyborg i Øvre Romerike
Prosjektering har vært vår kontaktperson.

Oslo, 16.03.2017
Miljøfaglig Utredning AS
Helge Fjeldstad
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SAMMENDRAG
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturmiljøet i et utbyggingsområde for boliger på Hansefellåsen i Rælingen kommune. Området består for det meste blåbærskog og innslag av litt rikere
skogstyper som svak lågurtskog og mindre myrområder. Under befaringen ble det 2 eksisterende
naturtyper oppdatert og en ny naturtype ble registrert. Den rødlistede mosen grønnsko (NT) forekommer i to lokaliteter. I tillegg ble det registrert flere svartelistede arter i utkanten av området.
Ved utvidelse av planområdet i februar 2017 ble ytterligere en naturtype berørt av planene. Supplerende undersøkelser med konsekvenser av denne vil utføres våren 2017.
Utbyggingen vil medføre helt eller delvis tap av to naturtypelokaliteter med gammel granskog og
rødlistearten grønnsko. Konsekvensene av utbyggingsplanene vurderes som middels til stort negativt for tema naturmangfold. Det bør tas hensyn slik at ikke svartelistede arter spres i forbindelse
med utbyggingen.

Figur 1 Rødlistearten grønnsko (NT) på morken granlåg i området. Foto: Helge Fjeldstad
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1 INNLEDNING
På oppdrag fra Henry Dahl Johansen i Block Watne AS har Miljøfaglig Utredning AS utført en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om boligområde på Hansefellåsen i Rælingen
kommune.
Det overordnede formålet med konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er i følge §14-1
å; ”sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller
planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres.”
Naturmangfoldloven har som formål å sikre at det biologiske mangfoldet blir tatt vare på gjennom
bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige prinsipp, bl.a. om at ”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 karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet” (§8).

Figur 2Kart over planområdet på Hansefellåsen
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2 TILTAKET
Området ligger sør for Fjerdingby mellom Hansefellåsen og Nedre Ræligens vei og omfatter et
østvendt åspart i nord i overkant av eksisterende boligområde, jfr skisse under (ØRP 2017). Planområdet ble meldt utvidet i februar 2017 som innebærer inngrep i en naturtype øst for hovedvegen.

Figur 3 Kartskisse over undersøkelsesområdet med utvidet planområde (rødt stiplet areal) av 21.02.2017
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3 METODE
3.1 Retningslinjer
Det overordnede formålet med konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er i følge §14-1
å; ”sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller
planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres.”
Tiltaket faller inn under "Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven" (vedtatt 19.12.2014). §2 i denne forskriften omhandler planer som alltid skal behandles etter
forskriften og denne planen omfattes av bokstav d i forskriften.
d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til
utbyggingsformål
Formålet med konsekvensutredningen er å frambringe kunnskap om naturmangfoldverdiene i
influensområdet og belyse hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke disse.
Utredningen vurderer bare ett alternativer, foruten alternativ 0. Behandlingen av alternativ 0 vil gi
en nødvendig referanse for vurderingen av de andre alternativene.
Metoden som følges, baserer seg på metodikken som er beskrevet i Håndbok V712 fra Statens
vegvesen (2014).

3.2

Registreringer

Det er tidligere gjort kartlegging av naturtyper i området (Naturbase 2016) og 3 lokaliteter er registrert.
En rødlistet humleart er tidligere registrert sør i området, og en del svartelistearter ligger inne langs
vegsystemet (Artsdatabanken 2016).

3.3 Konsekvensanalyse
Dette kapitlet er i stor grad direkte utdrag fra Vegdirektoratet (2014) sin håndbok V712 for konsekvensanalyser.
Vurdering av verdi
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder. Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er gjengitt nedenfor. Verdivurderingen skal begrunnes.
Tabell 1

Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold

Landskapsøkologiske sammenhenger

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Områder uten landskapsøkologisk betydning

Områder med lokal eller regional
landskapsøkologisk funksjon,
Arealer med noe sammenbindingsfunksjon mellom verdsatte delområder
(f.eks. naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig på lokalt/regionalt nivå

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk funksjon,
Arealer med sentral sammenbindingsfunksjon mellom
verdsatte delområder (f.eks.
naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig på
regionalt/nasjonalt nivå
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Vannmiljø/
Miljøtilstand

Vannforekomster i tilstands-klasser svært dårlig
eller dårlig
Sterkt modifiserte
forekomster

Verneområder,
Nml. kap. V

Vannforekomster i tilstandsklassene
moderat eller god/ lite påvirket av
inngrep

Vannforekomster nær naturtilstand eller i tilstandsklasse
svært god

Landskapsvernområder (Nml. § 36)
uten store naturfaglige verdier

Landskapsvernområder (Nml. §
36) uten store naturfaglige
verdier

Naturtyper på land
og i ferskvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype

Lokaliteter i verdikategori C, herunder
utvalgte naturtyper i verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori B og
A, herunder utvalgte naturtyper i verdikategori B og A

Naturtyper i
saltvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype

Lokaliteter i verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori B og
A

Viltområder

Ikke vurderte områder
(verdi C)
Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 1

Viltområder og vilttrekk med viltvekt
2-3
Viktige viltområder (verdi B)

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 4-5
Svært viktige viltområder
(verdi A)

Funksjonsområder
for fisk og andre
ferskvannsarter

Ordinære bestander av
innlandsfisk, ferskvannsforekomster uten kjente
registreringer av rødlistearter

Verdifulle fiskebestander, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, harr m.fl. Forekomst
av ål. Vassdrag med gytebestandsmål/
årlig fangst av anadrome fiskearter <
500 kg. Mindre viktig områder for
elvemusling eller rødlistearter i
kategoriene sterkt truet EN og kritisk
truet CR. Viktig område for arter i kategoriene sårbar VU, nær truet NT

Viktig funksjonsområde for
verdifulle bestander av
ferskvannsfisk, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, ål, harr m.fl.
Nasjonale laksevassdrag
Vassdrag med gytebestandsmål/årlig fangst av anadrome
fiskearter > 500 kg. Viktig
område for elvemusling eller
rødlistearter i kategoriene
sterkt truet EN og kritisk truet
CR

Geologiske forekomster

Områder med geologiske
forekomster som er vanlige
for distriktets geologiske
mangfold og karakter

Geologiske forekomster og områder
(geotoper) som i stor grad bidrar til
distriktets eller regionens geologiske
mangfold og karakter
Prioriteringsgruppe 2 og 3 for kvartærgeologi

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i stor
grad bidrar til landsdelens eller
landets geologiske mangfold og
karakter
Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi

Forekomster av nær truede arter (NT)
og arter med manglende datagrunnlag
(DD) etter gjeldende versjon av Norsk
rødliste.
Fredete arter som ikke er rødlistet

Forekomster av truete arter,
etter gjeldende versjon av
Norsk rødliste: dvs. kategoriene
sårbar VU, sterkt truet EN og
kritisk truet CR

Artsforekomster

Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil:

Figur 4 Skala for vurdering av verdi.
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Vurdering av omfang (påvirkning)
Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget
skal vurderes etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang..

Ødelagt

Forringet

Noe
forringet

Ingen endring

Omfang angis på en fem-delt skala:

Noe
forbedret

Forbedret

Stor
forbedring

Figur 5 Skala for vurdering av omfang

Gjennom omfangsvurderingen skal utreder vurdere i hvilken grad et tiltak vil påvirke et delområde.
Det skal først vurderes om tiltaket vil være positivt eller negativt for det berørte delområdet. I noen
tilfelle vil virkningen være av så liten grad at den kan karakteriseres som liten/intet.
Før en beskriver hvilke biologiske funksjoner og sammenhenger som endres, er det viktig å redegjøre for hva tiltaket representerer for det berørte delområdet, f.eks. i form av tapt areal (daa og andel
av delmiljøet), oppsplitting, støy etc. Virkning på økologiske funksjoner og sammenhenger skal
deretter omtales. Anleggsområdet skal også omtales. Areal med betydning for naturmangfold som
tas i bruk i anleggsfasen kan normalt ikke tilbakeføres til noe nær samme økologiske tilstand, og må
da behandles som en del av det permanente omfanget for naturmangfoldtemaet.
I følge nml § 8 gjelder kravet til kunnskapsgrunnlaget også effekten av påvirkninger. Det er derfor
nødvendig at alle omfangsvurderinger begrunnes. Dersom kunnskapen om påvirkning er mangelfull
må usikkerheten beskrives som grunnlag for å vurdere om føre-var-prinsippet i nml § 9 skal tillegges
vekt. Det skal alltid gjøres en vurdering av påvirkning opp mot forvaltningsmålene for arter og
økosystemer (nml §§ 4 og 5).
Direkte virkninger inkluderer tap av naturmangfold gjennom arealbeslag. I tillegg skal en vurdere
hvor viktig den berørte delen er for helheten og dermed hvilke økologiske funksjoner som bevares i
restarealet. Fare for oppsplitting og brudd på landskapsøkologiske sammenhenger skal alltid vurderes. Det er også viktig å beskrive hvilke indirekte og langsiktige virkninger et tiltak kan få. Disse vil
ofte være mer kompliserte å dokumentere og beskrive.
Konsekvens
Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen (se figur) X-aksen i konsekvensvifta tilsvarer verdiskalaen og y-aksen omfangskalaen.
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Figur 6 Konsekvensvifte – hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang. Kilde: Håndbok V712
(Statens vegvesen 2014)

Det skal vurderes om alternativene strider mot nasjonale mål for temaet. Det finnes ingen omforent
liste over «Nasjonale mål for naturmangfold», og vurderingen skal være gjenstand for et begrunnet
faglig skjønn. Kriteriene under brukes veiledende (ikke uttømmende):
•
•
•
•

Inngrep i verneområder som medfører forringelse av verneverdier
Forringelse av utvalgte naturtyper eller prioriterte arter/deres økologiske funksjonsområde
Ny aktivitet eller inngrep i vannforekomst som hindrer at god tilstand kan nås, ev. Som
medfører fare for nedklassifisering, jf. Vannforskriftens § 12
Miljøskade som, inkludert vurdering av samlet belastning, truer forvaltningsmål for arter,
naturtype eller økosystemer, jf. Naturmangfoldloven §§ 4 og 5

Vurderingen gjelder i fravær av eventuelle kompenserende tiltak. Økologisk kompensasjon kan gi
grunnlag for å revurdere motstrid mot nasjonale mål. Dette forutsetter at kompensasjonstiltak er
vurdert å redusere gjenværende vesentlige, negative konsekvenser og videre at kompensasjon er
gjennomførbart og inkludert som del av investeringskostnaden. Dersom alternativet strider mot
nasjonale mål for temaet skal dette markeres i konsekvenstabellen for temaet, og videreføres til
sammenstillingen.
Samlet belastning
Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning, sier at «En påvirkning av
et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt
for». Dette innebærer at ulike typer tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. For fastsettelse av konsekvensgrad er følgende viktig:
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•

•
•

En vurdering av sumbelastningen skal både inkludere belastning av tiltaket som utredes,
tidligere tiltak og tiltak etter godkjent plan. Vurdering av hypotetiske, framtidige tiltak inngår ikke i analysen, men er et aspekt ved tiltakets ringvirkninger, se kapittel 8.
En skal vurdere situasjonen for økosystemet, naturtypen eller arten på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, jf. forvaltningsmålene i §§ 4 og 5.
En skal vurdere konkret hva som tidligere har berørt landskapet, økosystemene og naturtypene og artene i det aktuelle tiltaksområdet. Påvirkning som gjør det vanskelig å nå forvaltningsmålene er mest aktuelt der tiltaket griper inn i delområder med særlig sjeldne/trua arter eller naturtyper med begrenset utbredelse.

Den ekstra belastningen som tilkommer etter vurdering av samlet belastning beskrives og legges til
konsekvensvurderingen for alternativet.
Alternativ lokalisering
Naturmangfoldloven § 12 omhandler blant annet alternativ lokalisering av tiltaket. I en kommunedelplan med begrunnet vurdering og rangering av flere alternativer er denne vurderingen oppfylt. I
en reguleringsplan gjøres ofte små og store justeringer i arbeidet med planen, uten at alternativer
skilles ut. En gjennomgang av de ulike variantenes påvirkning på naturmangfold er en del av beslutningsgrunnlaget på en reguleringsplan med KU, og vil oppfylle omtalen av Naturmangfoldloven §
12.
Anleggsperioden
Midlertidig skade knyttet til anleggsperioden skal omtales. Kjøreskader/terrenginngrep (med forringelse av vegetasjon og strukturer), støy fra maskiner og lokal forurensning f.eks. gjennom nedslamming er eksempler på negative faktorer knyttet til anleggsperioden. Se avsnitt om avbøtende
og kompenserende tiltak (kapittel 6.5.7). Valg av miljøvennlige teknikker/drifts metoder er en del av
vurderingen etter Naturmangfoldloven §12, men er mest aktuelt i detaljplanlegging.

Figur 7 Store deler av planområdet er i dag hogget. Foto: Helge Fjeldstad
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Usikkerhet
Den viktigste årsaken til usikkerhet er kunnskapsmangel om verdiene, måten tiltaket påvirker delområdene på (omfanget) og utforming/lokalisering av veglinja/tiltaket. Usikkerhet i verdi og/ eller
omfangsvurdering følger med til konsekvensvurderingen.
Selv om kunnskapsgrunnlaget er godt vil det være usikkerheter som er viktige å være klar over i
analysen.
Usikkerhet med tanke på registrering eller verdivurdering kan bla. knyttes til følgende:
•
•
•

•

Er det naturmangfold som er vanskelig å kartlegge på tidspunkt for feltarbeid, eksempelvis
sopp, hekkende rovfugl?
Er potensiale for artsmangfoldvurdert og lagt til grunn for verdivurderingen?
Usikkerhet i vurderingen av omfang har flere fasetter:
Løsningsvalg er ofte ikke kjent på utredningstidspunkt. Vil for eksempel et fiskeførendevanngjennomløp løses som rør gjennom fylling eller som bro? Påvirkningen er svært ulik i
de to tilfellene.
Hvor stor permanent skade vil anleggsperioden påføre naturmangfoldet i nærliggende arealer?

Vurdering av indirekte påvirkninger som forurensning et stykke unna tiltaket, støy og forstyrrelser
er oftest skjønnspregete og belagt med usikkerhet.
Eventuelle beslutningsrelevante kunnskapshull knyttet til et alternativ skal omtales.
Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som ikke ligger inne i kostnadene og som kan
bidra til å minimere/redusere de negative virkningene av tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket enda
bedre). Avbøtende tiltak skal ikke inngå i konsekvensvurderingene, men beskrives som en tilleggsopplysning til aktuelle alternativ.
Det skal redegjøres for hvordan det avbøtende tiltaket vil kunne endre konsekvensen for det aktuelle delområdet. Se mer om av avbøtende og kompenserende tiltak i kapittel 6.2.6.
Avbøtende tiltak kan deles i to:
1. Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen
2. Tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket
Økologisk kompensasjon
Kompensasjonstiltak kan benyttes der det ikke er mulig å unngå eller tilstrekkelig redusere og
avbøte skadene på naturverdier ved utbygging. Det kan være restaurering, etablering eller beskyttelse av økologiske verdier, ofte lokalisert utenfor planområdet. Økologisk kompensasjon er en
siste utvei for å unngå gjenværende negative konsekvenser. Med økologiske verdier menes her et
naturområde med viktige naturverdier, naturtilstand og/eller økologisk funksjon.

14

4 REGISTRERINGER
4.1 Naturgrunnlag
Undersøkelsesområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone (edelløv- og barskogsone). Videre er
området vurdert til svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Denne inndelingen viser geografiske variasjoner mellom kyst og innland der vintertemperatur og luftfuktighet er viktige klimafaktorer (Moen
1998).
Landskapet er åpent med slake former og heller ned fra åsområdene i Østmarka i vest ned mot
Øyeren i øst. Kulturlandskapet veksler mellom boligfelt og jordbruksområder samt mindre skogsteiger.
Berggrunnen består av omdannede gneisbergarter av varierende kalkinnhold (NGU 2016a) og
løsmassene er i følge løsmassekartet til NGU (2016b) morenemateriale i varierende tykkelser.

Figur 8 Løsmassekart over området med grunnlendt mark sentralt og moreneavsetninger i nord og sør (NGU 2016b)
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4.2 Naturtyper, vegetasjon og flora
Området ble oppsøkt den 07.06.2015. Været var pent. Forholdene var gode for registrering av de
fleste artsgrupper.
Utbyggingsområdet er lokalisert omkring en et østvendt åsparti vest for eksisterende boligbebyggelse. Det foreligger registreringer av 2 naturtyper fra området fra før. En gammel granskog (lokalt
viktig ) og en dam (svært viktig) (Naturbase 2016). I tillegg er det tidligere observert en rødlistet
humle helt sør i området ved Sørli (Artsdatabanken 2016). Langs lokalveger i området er det også
registrert svartelistede arter som hagelupin (SE) og kjempebjørnekjeks (SE) (Artsdatabanken 2016).
Planområdet er i dag dekket av skog og hogstflater. I området går en rekke turstier/skogsbilveger.
Fra nord svinger en lysløype innom området.
Skogen i området er variert trolig som følge av at berggrunnen er lite homogen. Her er veksler det
mellom blåbærskog (mest vanlig) med innslag av svak lågurtskog og mer lågurtpregede bestander. I
tillegg fattigere skog som bærlyngskog og lyngskog. I små fuktige søkk inngår også noe fattigere
sumpskog. I sørvest ble det registrert en grøftet svartorskog. Gran er dominerende treslag med
blanding av furu, særlig på de mer grunnlendte kollene. Av andre treslag inngår bjørk, osp, rogn og
noe svartor. Skogen er for det meste ung til middelaldrende. Likevel inngår det noe mer naturskogpregede bestander med død ved og tendenser til kontinuitet i dødved-segmentet. Øst for fylkesveg
120 er det et ravineområde med beite, gråor-heggeskog og engarealer (Heggland 2002). Ravinen
inngår i et større ravinesystem og er i kommunens kartlegging av verneverdige landskapsområder
vurdert som nest viktigste området med geologiske verdier i kommunen. Området inngår også i en
hensynssone for Rælingen kommune med spesielle krav til grundigere vurderinger ved inngrep.
Samlet sett ble én ny naturtypelokalitet registret mens to eksisterende lokaliteten ble revidert med
hensyn på verdi. En eksisterende naturtypelokalitet øst for fylkesveg 120 vil bli reinventert i løpet av
2017. Det ble også registrert to forekomster av den rødlistede mosen grønnsko (NT) i området samt
forekomster av svartelistearter.
Beskrivelse av naturtypelokalitetene følger i vedlegg bak i rapporten.

Figur 9 Gammel granskog med død ved og mosen grønnsko (NT) fra naturtypelokalitet Hansefellåsen øst
(BN00011022). Foto: Helge Fjeldstad
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Figur 10 Nyregistrert gammel granskog med mosen grønnsko (NT), lokalitet Hensefellåsen nordøst. Foto: Helge
Fjeldstad

4.3 Forekomst av rødlistearter
Artskart (Artsdatabanken 2016) viser en rødlistet art i undersøkelsesområdet. Under befaringen ble
grønnsko (NT) registrert på to lokaliteter. Mosen grønnsko omfattes av Bernkonvensjonen om vern
av ville dyr og planter i Europa og deres levesteder og er en av få mosearter i Norge som er vernet
mot innsamling. Rik granskog og rik lauvskog er de viktigste biotopene for grønnsko (Blom m.fl.
2001). Dette skyldes trolig større tetthet av død ved i rike skoger og at rike skoger er fuktigere
(særlig nær bakken) på grunn av et høyere og frodigere feltsjikte. I Sverige har arten en sørøstlig
utbredelse og er ikke rødlistet.

Tabell 2

Kjente forekomster av rødlistede arter i utredningsområdet

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

Forekomst

Gresshumle

Bombus ruderarlus

NT

Ved Sørli (artskart)

Grønnsko

Buxbaumia viridis

NT

På 2 lokaliteter (under feltbefaring)

SUM

2 arter
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4.4 Forekomst av svartelistearter
I området ble det registrert fremmede og svartelistede arter som hagelupin (svært høy risiko - SE),
fôrvalurt (potensielt høy risiko PH) og rødhyll (høy risiko HI). Tidligere er det registrert kjempebjørnekjeks i området (SE).
Norsk navn

Vitenskapelig navn

Risiko
kategori

Forekomst

Rødhyll

Sambucus racemosa L

HI

Spredt i området

Fôrvalurt

Symphytum asperum

PH

Ved veg

Hagelupin

Lupinus polyphyllus

SE

spredt

Kjempebjørnekjeks

Heracleum mantegazzianum

SE

Ved Fjerdingby

Figur 11 Svartelisteartene fôrvalurt (PH) og hagelupin (SE) i vegkant Foto: Helge Fjeldstad

4.5 Vilt
Kulturlandskapet i området gir gode leveforhold for rådyr og kartet under viser påkjørsler av rådyr
(rødt punkt) i løpet av de siste 10 år (Hjorteviltregisteret 2016).
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Figur 12 Oversikt over påkjørte rådyr i perioden 2010-2017 (Hjorteviltregisteret 2017)

I området det er en god bestand av rådyr og i en oversikt over viltpåkjørsler fra Hjorteviltregisteret
(figur 8) viser at det er stor trafikk av rådyr mellom kulturlandskapet ved Øyeren og marka i vest.
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5 VURDERING AV VERDI
Innenfor utredningsområdet er det påvist tre naturtypelokaliteter og en viltlokalitet. Tre av lokalitetene er vurdert til stor verdi, mens en er vurdert til middels verdi. Lokalitet ”Hammeren” ligger i
et ravineområde som vil bli befart i løpet av våren 2017.

Lok. nr.

Lokalitetstype

Lokalitetsnavn

Grunnlag for verdisetting

1

Gammel granskog

Hansefellåsen øst

Grønnsko, skogstruktur

2

Gammel granskog

Hansefellåsen nørdøst

Grønnsko, skogstruktur

3

Dam

Kirkeby dam

Salamander, vilt

4

Gråor heggeskog

Hammeren

Skogstruktur
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Verdi
Liten

Middels

Stor
▲

Liten

Middels

Stor
▲

Liten

Middels
▲

Stor

Liten

Middels

Stor
▲

Figur 13 Registrerte naturtype- og viltlokaliteter i planområdet Hansefellåsen. Verdisetting etter Miljødirektortets håndbøker.
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6 OMFANGS- OG KONSEKVENSVURDERING

Figur 14 Forslag til plankart med overlegg av registrerte naturtypelokaliteter
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6.1 Alternativ 0
Alternativ 0 innebærer at dagens påvirkning på naturmangfold i utredningsområdet opprettholdes,
noe som innebærer at dagens bruk videreføres. De registrerte naturtypene vil trolig fortsetter som
naturtyper.
Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Litt negativt

Intet

Litt positivt

Middels positivt

Stort positivt

▲
Med lite/intet omfang vil også samlet konsekvensgrad for naturmangfoldet bli ubetydelig.
Samlet konsekvensgrad: Ubetydelig (0)

6.2 Utbyggingsalternativet
Omfanget for det biologiske mangfoldet av reguleringsplanen vurderes som middels til stort. To
naturtypelokaliteter av regional verdi (B) vil gå tapt som følge av utbyggingen, og leveområder for
rødlistearten grønnsko vil bli borte.
Lokalitet Hansefellåsen øst, gammel granskog, verdi B – regionalt viktig naturtype
Lokaliteten vil bli nedbygd og gå tapt. Leveområde for den rødlistede mosen grønnsko (NT) vil bli
borte.
Lokalitet Hansefellåsen nordøst, gammel granskog, verdi B – regionalt viktig naturtype
Om lag 50% av lokaliteten vil bli nedbygd og gå tapt. Leveområde for den rødlistede mosen grønnsko (NT) vil trolig bli borte som følge av kantvirkning (uttørking) og redusert areal.
Lokalitet Kirkeby dam, viktig viltlokalitet
Lokaliteten bevares gjennom 20 m vid hensynssone i reguleringsplanen. Lokaliteten ligger i en
korridor som sannsynligvis betjener en landskapsøkologisk funksjon for bl.a. rådyr mellom marka i
vest og Øyeren i øst. I forhold til artene som er registrert i området vil en slik hensynssone være
tilstrekkelig. Forslaget innebærer også at dammen skal gjerdes inne. Inngjerding av området kan
virke som et hinder for trekk av vilt og vanfugl som bruker området.
Lokalitet Hammeren, verdi A – nasjonalt viktig naturtype
Lokaliteten bevares men ravinesystemet den inngår i kan bli berørt. Supplerende feltarbeid våren
2017 vil gi bedre grunnlag for vurdering av konsekvenser.
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Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Litt negativt

Intet

Litt positivt

Middels positivt

Stort positivt

▲
Med middel- stort negativt omfang og stor verdi vil samlet konsekvensgrad for naturmangfoldet bli
middels til stort negativ, jfr. Konsekvensvifta.
Samlet konsekvensgrad: Middels til stor negativ (- - /- - - )

6.3 Sammenstilling og rangering
Tabell 7.1 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og utbyggingsalternativet. Konsekvensene har framkommet ved å sammenholde områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta (se figur 6) brukt som støtte
for vurderingene.
Tabell 3

Samlet vurdering av tiltakets konsekvens for naturmangfold.

Alternativ 0
Utbyggingsalternativet

Samlet konsekvens

Rangering

Beslutningsrelevant
usikkerhet

0

1

Ingen

Middels- stor negativ

2

Liten
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7 AVBØTENDE TILTAK
Et aktuelt tiltak for å bevare de to registrerte naturtypelokalitetene (med grønnsko NT) er å sette
av skogsarealer slik at disse ikke bygges ut. Arealet som settes av må være tilstrekkelig stort til at
nyetablering av død ved kan skje innenfor området dersom arten skal overleve her på lengre sikt.
Et minimumsareal er det som er utfigurert som lokalitetsgrense. Det er likevel usikkert om dette er
nok for å bevare arten. Et boligfelt i umiddelbar nærheten vil medfører betydelig slitasje på vegetasjon i form av tråkk og aktiviteter knyttet til ”100m skogen” som plankehyttebygging, leik etc. I
tillegg er det vår erfaring at slike områder er utsatt for dumping av hageavfall og dermed spredning
av uønskede svartelistearter.
Et avbøtende tiltak for dommen er å ikke gjerde denne inn da dette vil redusere funksjonaliteten på
den landskapsøkologiske korridoren lokaliteten ligger i.
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8 USIKKERHET
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2014) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutsetningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.
Registreringsusikkerhet
Området ble registrert i begynnelsen av juni, en god tid for registrering av karplanter, men dette er
for tidlige for soppsesongen og den marklevende soppfloraen kan derfor å blitt oversett. I tillegg er
det ikke foretatt egne insektsundersøkelser.
Usikkerhet i verdi
Det er knyttet en viss usikkerhet i tilknytning til verdivurderingen av lokalitetene ettersom enkelte
artsgrupper ikke er registrert.
Usikkerhet i omfang
Det er knyttet mindre usikkerhet til omfanget av tiltaket ettersom utbyggingsarealene blir fullstendig nedbygget. Det er likevel noe usikkerhet knyttet til omfanget av påvirkningen på naturtypen
som følge av ferdsel fra den nye boligfeltet, spredning av fremmede arter og tømming av hageavfall. Det er usikkerhet knyttet til ravineområdet øst for fylkesveg 120.
Usikkerhet i vurdering av konsekvens
Det er knyttet mindre usikkerhet til vurdering av konsekvens.
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9 VURDERINGER 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 utbygger
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 karakter og risiko for skade
på naturmangfoldet.”
Denne fagrapporten er utarbeidet for å vurdere verdier og konsekvenser på naturmangfoldet i
utredningsområdet. Utredningen har vært basert på standard metodikk for verdisetting og
konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters forekomst i området, utbredelsen til ulike
naturtyper og tilstanden til naturtyper er beskrevet. Det har vært lagt vekt på forekomst av rødlistede arter og
verdifulle naturtyper, med grunnlag i nasjonale oversikter over slike.
Gjennom både generelle vurderinger av omfang og spesifikke vurderinger av de verdisatt lokaliteter er
virkningene av planlagt tiltak på dem gjennomgått. Vurderingene er basert på generell kunnskap om artene sine
krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon.

§ 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 datainnsamlingen vurderes som relativt godt.
Usikkerheten knyttet til forekomst av naturtyper (og rødlistearter) er vesentlig redusert gjennom registreringene
som nå foreligger. Det er imidlertid behov å anvende føre-var-prinsippet for utbyggingsprosjektet mht planer
for masseforflytning slik at ikke svartelistearter spres. I tillegg er det usikkerhet til ravineområdet på østsiden
av fylkesveg 120. Området vil bli befart i løpet av våren 2017.

§ 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”.
To verdifulle naturtyper vil gå tapt og en viltlokalitet blir berørt av utbyggingen og den samlede belastningen
på økosystemet vurderes som middels til stort.
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11 VEDLEGG - NATURTYPEBESKRIVELSER
1 Hansefellåsen nordøst
Posisjon (UTM sone 32): 615946 6643920
Naturtype(r):
Gammel granskog
Utforming(er):
Gammel lavlandsgranskog
Verdi:
Viktig B
Mulige trusler:
Hogst, nedbygging
Undersøkt/kilder:
Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS
Siste feltsjekk:
07.06.2016
Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Helge Fjeldstad basert på eget feltarbeide
07.06.2016. Kartleggingen er utført i forbindelse med planer om etablering av boligområde i Hansefellåsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Hansefellåsen. Det omfatter en nordøstvendt forsenkning i lisida. Lokaliteten er diffust avgrenset mot yngre skog alle kanter. Berggunnen er fattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en gammel granskog (lavlandsgranskog). Gran dominerer tresjiktet med svak innblanding av lauvtrær som rogn og bjørk. Vegetasjonen
kan karakteriseres som en typisk blåbærskog, men den har også noen litt rikere partier med overgang mot svak lågurtskog.
Artsmangfold: I feltsjiktet inngår vanlige arter karakteristisk for en blåbærgranskog som blåbær,
gaukesyre, sauetelg og maiblom. Her inngår også arter som antyder noe fuktigere og intermediære
forhold som grantorvmose og hengeving. På en godt nedbrutt granlåg ble den rødlistede mosen
grønnsko (NT) registrert. For øvrig er rødrandkjuke vanlig på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er flersjiktet. Grana er forholdsvis grov på deler av området
med bl.a. ett tre på om lag 80 cm i diameter. I området er ikke død-vedinnslaget spesielt stor, men
det er god spredning i nedbrytning på de lægrene som er der.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med mindre lokaliteter av gammel granskog i området
og denne inngår i en del av denne helheten.
Begrunnelse for verdisetting: Verdisettingen er basert på faktaark for naturtypen fra mai 2014.
Lokaliteten oppnår middels vekt på skogtilstand og påvirkning og lav vekt på artsmangfold, rikhet og
bonitet og størrelse. Siden lokaliteten oppnår middels vekt på to kriterier og lav verdi på 3 kriterier
skal lokaliteten ha verdi som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utviklig er det beste for å ta vare på kvalitetene i lokaliteten.
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2 Hansefellåsen øst
Posisjon (UTM sone 32): 616136 6643798
Naturtype(r):
Gammel granskog
Utforming(er):
Gammel lavlandsgranskog
Verdi:
Viktig B
Mulige trusler:
Hogst, nedbygging
Undersøkt/kilder:
Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS
Siste feltsjekk:
07.06.2016
Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Helge Fjeldstad basert på eget feltarbeide
07.06.2016. Kartleggingen er utført i forbindelse med planer om etablering av boligområde i Hansefellåsen. Lokaliteten er tidligere avgrenset og registrert i Naturbase som lokalitet BN00011022. Ny
beskrivelse og revidert avgrensning erstatter gammel beskrivelse i Naturbase.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Hansefellåsen. Det omfatter et østvendt
søkk i lisida. Lokaliteten er diffust avgrenset mot yngre skog i nord, vest og sør og hogstflate i nedkant mot øst. En sti passerer området, og en liten bekk renner gjennom området. Berggunnen er
fattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en gammel granskog (lavlandsgranskog). Gran dominerer tresjiktet med svak innblanding av lauvtrær som rogn og selje og innslag av
furu. Vegetasjonen kan karakteriseres som en typisk blåbærskog, men den har også noen litt fuktigere og rikere partier i nedkant med overgang mot storbregner/høgstauder.
Artsmangfold: I feltsjiktet inngår vanlige arter karakteristisk for en blåbærgranskog. På en godt
nedbrutt granlåg ble den rødlistede mosen grønnsko (NT) registrert. På andre lægre ble det registrert vedboende sopper som granstokkjuke og tjærekjuke.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er flersjiktet med god aldersspredning. Grana er forholdsvis
grov på deler av området med flere trær på 60- 80 cm i diameter. I området er det spredt med dødved både i yngre og eldre nedbrytningsstadier. Spor etter plukkhogst finnes.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med mindre lokaliteter av gammel granskog i området
og denne inngår i en del av denne helheten.
Begrunnelse for verdisetting: Verdisettingen er basert på faktaark for naturtypen fra mai 2014.
Lokaliteten oppnår middels vekt på skogtilstand og påvirkning og lav vekt på artsmangfold, rikhet og
bonitet og størrelse. Siden lokaliteten oppnår middels vekt på to kriterier og lav verdi på 3 kriterier
skal lokaliteten ha verdi som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utviklig er det beste for å ta vare på kvalitetene i lokaliteten.
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3 Kirkeby dam
Posisjon (UTM sone 32): 616011 6644065
Naturtype(r):
Dam
Utforming(er):
Verdi:
Viktig viltområde
Mulige trusler:
nedbygging, drenering
Undersøkt/kilder:
Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Strand 2000, Gjerde 1997, Heggland 2000.
Siste feltsjekk:
07.06.2016
Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Helge Fjeldstad basert på eget feltarbeide
07.06.2016. Kartleggingen er utført i forbindelse med planer om etablering av boligområde i Hansefellåsen. Lokaliteten er tidligere avgrenset og registrert i Naturbase som lokalitet BN00011038. Ny
beskrivelse erstatter gammel beskrivelse i Naturbase. Lokaliteten er nå vurdert som viktig viltområde (redusert fra svært viktig) og er ikke lenger en naturtypelokalitet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Hansefellåsen. Det omfatter en gammel
vanningsdam i et søkk ned mot bebyggelsen. Berggunnen er fattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Blåbærgranskog omgir dammen, på nedsiden er det
noe frodigere lauvskog med bjørk og selje.
Artsmangfold: Artsmangfoldet rundt dammen er relativt fattig, men på nedsiden (øst for dammen)
er det noe rikere med sumphaukeskjegg, hengeving, mjødurt og gråstarr. Det er tidligere påvist
småsalamander og frosk i dammen. I forbindelse med befaringen i 2016 ble kvinand (hunn) registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er sprukken og vannspeilet betydelig lavere enn opprinnelig.
Begrunnelse for verdisetting: I forhold til faktaark for naturtyper fra mai 2014 så passer ikke lengre
en kunstig anlagt og forholdsvis fattig dam inn som en verdifull naturtype. Som viltlokalitet kan
lokaliteten forsvares som lokalt/regionalt verdifull med forekomst av småsalamander og frosk samt
trolig hekkelokalitet for kvinand (viltvekt 1-3).
Skjøtsel og hensyn: For å opprettholde kvalitetene i lokaliteten bør dammen på sikt restaureres om
vannspeilet fortsetter å synke.
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4 Hammeren (fra Naturbase 2017)
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Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i
1988. Firmaets hovedformål er å tilby
miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsområdet omfatter blant annet:

– Kartlegging av biologisk mangfold
– Kartlegging av landskap og
landskapsanalyser

– Konsekvensanalyser for ulike tema,

–
–
–
–

blant annet: Naturmangfold, landskap, friluftsliv, reiseliv og landbruk
Utarbeiding av forvaltningsplaner for
verneområder
Utarbeiding av kart (illustrasjonskart
og GIS)
FoU-virksomhet
Foredragsvirksomhet

Hovedadresse: Gunnars veg 10,
6630 Tingvoll
Hjemmeside: www.mfu.no

Org.nr.: 984 494 068 MVA

