
 
 
 
 
 

 

FAGRAPPORT 
 

Naturmangfold, vilt og friluftsliv 
 
Revisjon 1 

Dato 19.09.2018, revidert 11.12.2018 

Utført av Rambøll AS v/ Anna Moldestad Næss 

Kontrollert av Lars Jøran Sundsdal 

   

Beskrivelse Vurdering av eksisterende informasjon om områdets 

natur, vilt og friluftsliv 

  

  

 
  



Side 2 av 14 

 

Innhold 

Innledning ..................................................................................................................................................... 3 

Metode ........................................................................................................................................................... 4 

Eksisterende informasjon ........................................................................................................................ 5 
Berggrunn og løsmasser ............................................................................................................. 5 
Naturtyper ........................................................................................................................................ 6 
Arter ................................................................................................................................................... 7 
Vilt ...................................................................................................................................................... 8 
Friluftsliv ........................................................................................................................................... 9 

Konsekvensutredning naturmangfold og vilt ....................................................................................10 
Verdi .................................................................................................................................................. 10 
Påvirkning ........................................................................................................................................ 11 
Konsekvens .................................................................................................................................... 12 

Utredning i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ........................................................................ 12 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget ....................................................................................................... 12 
§ 9 – Føre-var-prinsippet ............................................................................................................. 13 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning............................................................. 13 
§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver ............................... 13 
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder .............................................................. 13 

Konsekvensutredning Friluftsliv ........................................................................................................... 13 
Verdi .................................................................................................................................................. 13 
Påvirkning ....................................................................................................................................... 14 
Konsekvens .................................................................................................................................... 14 

Oppsummering ..........................................................................................................................................14 
 
 

  



Side 3 av 14 

 

Innledning 
I forbindelse med reguleringsprosess for videre utvikling rundt eksisterende industriområde ved 
Herbergåsen, har det vært utført konsekvensutredning. Som en del av dette arbeidet er 
foreliggende rapport utarbeidet for å belyse planforslaget konsekvenser for biologisk mangfold, 
inkludert vilt, og friluftsliv. 
 
Det aktuelle området ligger langs E16 mellom Vormsund og Skarnes, i Nes kommune. Arealet 
består av eksisterende industriområde, noe skog, samt områder som er hogd (Figur 1). 
 

 
Figur 1: Flyfoto over det aktuelle området, med planområdet markert med hvit stipla linje. 
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Metode   
Foreliggende utredning er utført i henhold til planprogrammet, hvor det er beskrevet følgende om 
naturmangfold: 
 

 
 
Om vilt står følgende: 
 

 
 
 
Om friluftsliv står følgende: 
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Utredningen innebærer en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om området, for eksempel fra 
Miljødirektoratets Naturbase, Artsdatabankens Artskart, samt informasjon fra tidligere 
planprosesser i nærområdet. 
 
Det er ikke utført feltregistreringer. 
 
Vilt og vilttrekk vurderes som landskapsøkologiske funksjonsområder/økologiske 
funksjonsområder for arter i henhold til metodikken i Håndbok V712. 

Eksisterende informasjon 

Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (Granittisk til tonalittisk 
gneis, glimmerskifer og metasandstein, amfibolitt. Som regel migmatittisk med slirer, linser eller 
mindre kropper av granitt og pegmatitt). 
 
Løsmassene består hovedsakelig av bart fjell/stedvis tynt løsmassedekke, med tynn hav-
/strandavsetning i øst og tykk havavsetning i vest. I nord finnes det også innslag av torv og myr 
(Figur 2).  
 

 
Figur 2: Utsnitt fra NGU sitt løsmassekart over det aktuelle området. 

Dette er grunnforhold som i utgangspunktet ikke gir potensial for spesielt 
kravstor/næringskrevende flora. 
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Naturtyper 

Det er registrert en naturtypelokalitet innenfor planområdet (Figur 3). 
 

 
Figur 3: Utsnitt fra Naturbase med registrerte naturtypelokaliteter i og ved planområdet (markert med rød sirkel). 

 

Steinerud (BN00025435) 

Naturtype: Gammel barskog 
Registreringsdato: 2002.01.01 
Størrelse: 2,294 daa 
Verdi: C-verdi 
Verdibegrunnelse: Biotopen vil med tiden danne mer død ved og ha sin funksjon for spredning 
og overlevelse arter som er knyttet til naturtypene gransumpskog og gammel furuskog. 
Beskrivelse: På oppdrag for rådmannen i Nes kommune har Stiftelsen Siste Sjanse (nå 
BioFokus) registrert nøkkelbiotoper i den delen av kommunen som ligger vest for Glomma i 1999. 
Lokalitetsbeskrivelse er laget av Siste Sjanse den 05.11.2003: 
Gran bjørkesump i søkk. Litt død ved. Vegetasjonen utgjøres av 50% gran-bjørkesumpskog, og 
50% fordelt på bærlyng- og blåbærgranskog. Grana dominerer, resten av stående virke er for det 
meste furu, samt litt bjørk, svartor og rogn. Det ble sett noen spesielt grove graner og furuer. 
Biotopen er den eneste i skogene rundt Hebergåsen. Gransumpskogen er i et smalt søkk mellom 
furukoller. Det er ingen kontinuitet i død ved. Litt død ved av gran i tidlige nedbrytningsfaser 
finnes, og noen grangadd. Biotopen har ellers bergvegger, og en bekk som muligens er en 
gammel grøft. En rekke med grensefuruer går tvers gjennom biotopen. 
Biotopen ligger nord i Hebergåsen, knappe 2 km nord for Fundifossen i Glomma, ca 170 moh, og 
200-300 meter fra nærmeste to veier i nord og øst (RV2). Dette skogområdet er avgrenset av 
veier på alle kanter, og grenser ellers mot dyrka mark ved Glomma. 
Artsmangfold: Flere gamle svartspett- og flaggspetthekkehull ble funnet. 
Kilder: 
Reiso, S. / tittel: Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold i Nes kommune i 
Akershus, Siste Sjanse-rapport 2003-10 / År: 2003 
Dahl, Kjersti og Heggland, Arne / tittel: Nøkkelbiotoper i Nes på Romerike. Nes kommune vest for 
Glomma, Siste Sjanse-rapport 1999 - 2 / År: 1999 
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Arter 

Innenfor planområdet er det registrert to forekomster av rødlistearter; vepsevåk (Nær truet, NT) 
og lundgjøkhumle (Sårbar, VU). Begge registreringene er fra 2014. Det er også registrert flere 
forekomster av vanlige/ «livskraftige» arter i området (Figur 4).  
 

 
Figur 4: Utsnitt fra Artsdatabankens Artskart i det aktuelle området. 

 
Av fremmedarter er hagelupin (Svært høy risiko, SE) registrert 6 ulike steder langs E16 gjennom 
området. 
 
I tillegg grenser planområdet til et registrert funksjonsområde for spissnutefrosk i sør. 
Spissnutefrosk var tidligere rødlistet i kategorien NT, men ble fjernet fra rødlista i 2015. Det antas 
at arten er i tilbakegang, men det er vanskelig å kvantifisere denne tilbakegangen.  
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Vilt 

Det er registrert 17 elgpåkjørsler og 4 rådyrpåkjørsler innenfor planområdet de 10 siste årene 
(Figur 5). 
 

 
Figur 5: Utsnitt av det aktuelle området fra Hjorteviltregistrert sitt kart over området. 

 
De registrerte hendelsene med elg er fordelt mellom månedene desember – mai, samt én 
hendelse i begynnelsen av juni. For rådyr er det registrert hendelser i april, mai, juni og 
desember. Det er mistanke om underrapportering elektronisk av viltpåkjørsler i området (jfr. 
Informasjon fra kommunens skog/utmarksforvalter) 
 
Dette er tall som kan indikere at det går lokale vilttrekk gjennom/i/ved det aktuelle området, 
og/eller at området har en viss verdi for vilt. Det finnes et gammel registrert vilttrekk/viltområde 
på/ved Herbergåsen, men dette er ikke elektronisk tilgjengelig, så pr. dags dato vet vi ikke nok 
om plassering, utforming og/eller betydning til å gjøre en verdivurdering basert på informasjonen 
vi har.  
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Friluftsliv 

UT.no sin karttjeneste viser at det er registrert to sykkelturer i nærheten (Figur 6 og Figur 7). Det 
er ikke registrert merka stier for fottur etc. i området. 
 

 
Figur 6: Registrert sykkelrute i det aktuelle området i kartet på UT.no. 

 
Figur 7: Registrert sykkelrute i det aktuelle området i kartet på UT.no. 
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Det er angitt noen stier i området som ikke er merka som turstier i kartet på UT.no. Blant annet 
går det en sti inn til Gulltjenn men det er usikkert hvor mye dette er i bruk om friluftsområde. Det 
antas derfor at området har en viss verdi for nærfriluftsliv. 
 

 
 
 
 

Konsekvensutredning naturmangfold og vilt 

Verdi 

Ut fra eksisterende informasjon framstår det meste av planområdet som et «vanlig» område, med 
natur som er vanlig i regionen, og som ikke i utgangspunktet framstår med spesielt potensial for 
store, uregistrerte naturverdier. Likevel er det registrert en lokalitet med gammel barskog som har 
fått C-verdi i naturbase, og området har sannsynligvis en viss verdi for vilt.  
 
I henhold til kriteriene for verdivurdering i tabell 6-23 i Håndbok V712, vurderes denne lokalitetens 
verdi som «noe – middels verdi». 
 
Området der Lungjøkhumla er registrert har i henhold til den samme tabellen «stor verdi» som 
funksjonsområde for arter i kategorien VU. 
 
Vepsevåken (NT) er registrert i forbindelse med forflytting, og det er ikke klart på nåværende 
tidspunkt om det aktuelle området er et funksjonsområde for arten. 
 
Resten av området vurderes å ha «noe verdi», da det ikke kan utelukkes at området har en 
mulig landskapsøkologisk funksjon som små/lokalt viktige fugletrekk/funksjonsområder for fugl, 
og at området sannsynligvis har en funksjon som viltområder/vilttrekk. 
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Verdien av området som er bebygd i dag anses som «ubetydelig». 
 
De overnevnte vurderingene er illustrert i Figur 8 nedenfor.  
 

 
Figur 8: Verdivurdering av området.  
Grå/stripet skravur = "ubetydelig" 
gul = "noe verdi" 
oransje = middels verdi 
rød = stor verdi 

Påvirkning 

Ved realisering av næringsutbygging som skissert i kommuneplanens arealdel, må en anta at 
hele området vil bli endret fra dagens situasjon til høy grad av bebyggelse og/eller harde flater.  
 
Dette innebærer at planens påvirkning totalt sett vurderes som «noe forringet» i henhold til 
kriteriene for påvirkningsvurdering i tabell 6-24 i Håndbok V712. Likevel vil de to mest verdifulle 
områdene sannsynligvis forsvinne, og påvirkningen for disse vil da være vesentlig større. Disse 
verdiene vil bli «sterkt forringet». 
 
Med tanke på vilt, er det vanskelig å si sikkert hvor stor påvirkningen blir, da vi ikke vet nok om 
registreringene som er gjort i området tidligere. Det er sannsynlig at tiltaket vil påvirke vilt, særlig 
fordi planområdet strekker seg langs hele området hvor det i dag er skogkledt på begge sider av 
veien. Dette gjør at den landskapsøkologiske sammenhengen kan svekkes gjennom området. 
Det antas at det aktuelle området er i utkanten av det totale funksjonsområdet sett i et større 
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perspektiv, på grunn av elva og E16, samt annen infrastruktur i området. Likevel vil sannsynligvis 
tiltaket splitte opp og/eller forringe arealer slik at funksjoner reduseres, inkludert svekket trekk-
/vandringsmulighet. Dette gjør at påvirkning for landskapsøkologiske sammenhenger og/eler 
økologiske funksjonsområder for arter blir «noe forringet». 
 
Det er mulig med lokale tilpasninger for å bedre påvirkningen for vilt, for eksempel ved å beholde 
en skogkledt vandringskorridor gjennom området, men dette krever mer pålitelige og nøyaktige 
data om viltets bruk av området. 

Konsekvens 

Konsekvensen av den planlagte næringsutviklinga ved Herbergåsen, anses som «ubetydelig (0) 
– noe (-) miljøskade» for økologiske og landskapsøkologiske funksjonsområder (inkludert vilt). 
For naturtypelokaliteten med gammel granskog er konsekvensen «betydelig (--) miljøskade», 
mens lungjøkhumlas leveområde få «alvorlig (---) miljøskade». Disse vurderingene er gjort i 
henhold til konsekvensvifta (Figur 9). 
 

 
Figur 9: Konsekvensvifta fra Håndbok V712. 

 

Utredning i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 
 

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er hovedsakelig tilstrekkelig, men siden det ikke er utført 
feltregistreringer i forbindelse med arbeidene, vil det alltid være en risiko for at 
kunnskapsgrunnlaget ikke gir et fullstendig bilde av naturverdiene i området. Den registrerte 
naturtypelokalteten er fra 2002 og forholdene kan ha endret seg siden den gang. 
 
Det er knyttet noe usikkerhet rundt registreringen av vepsevåk (NT). Arten er registrert i 
forbindelse med forflytting, og det er derfor usikkert hvorvidt planområdet utgjør en del av et 
funksjonsområde/leveområde for arten. 
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Det er også knyttet noe usikkerhet rundt områdets verdi for vilt. Det er registrert hendelser 
mellom bil og både elg og rådyr, men dette er den eneste tilgjengelige informasjonen om vilt. 
Kommunens fagansvarlig for skog/utmark bekrefter at området er verdifullt for vilt.  
 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

Føre-var-prinsippet er tillagt vekt i forbindelse med vurdering av områdets verdi for vilt.  
 
Føre-var-prinsippet vil også kunne komme til anvendelse for biologisk mangfold, siden 
utredningen baserer seg på eksisterende informasjon, og det ikke kan dokumenteres at det 
foreligger nye undersøkelser gjort i området. En feltkartlegging vil kunne endre på dette. 
 

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Planforslaget innebærer utvidelse av et eksisterende industriområde. Dette vil medføre 
nedbygging av områder som i dag er ubebygd/skogkledt, inkludert en registrert lokalitet med 
gammel barskog av lokal verdi. Det er snakk om en relativt liten lokalitet, med lav verdi, og det 
finnes flere større og mer verdifulle lokaliteter i områdene rundt, særlig (sør)østover fra 
planområdet inn i Sør-Odal. Tap av den aktuelle lokaliteten vil ikke være kritisk for denne 
naturtypekategorien i et større perspektiv. 
 
Utover det konkrete arealtapet av skog og evt. leve-/beiteområder for vilt, anses utviklingen som 
liten i et større perspektiv.  
 

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Hvis det oppstår skade i forbindelse med anleggsarbeidene, forutsettes det at utbygger bekoster 
opprydding/gjenoppretting, og det forutsettes at utbygger har tilgjengelig utstyr til å begrense 
skade ved uhell, for eksempel ved lekkasjer/utslipp forbundet med anleggsarbeidene. Arbeidene 
må også utføres på en måte som minimerer risikoen for spredning av fremmede plantearter. 
Dette må være høyt prioritert i forbindelse med massehåndtering i området. Det anbefales at det 
utarbeides en miljøoppfølgingsplan for å sikre at dette blir ivaretatt gjennom arbeidene.  
 

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det må ikke gjøres større naturinngrep enn strengt nødvendig, og det må benyttes maskiner og 
utstyr som er mest mulig skånsomme. Det anbefales at mest mulig vegetasjon i området bevares 
og sikres med fysisk avsperring i anleggsperioden. 

 

Konsekvensutredning Friluftsliv 

Verdi 

Det er ikke registrert merka turstier, populære turmål eller andre friluftsregistreringer i det aktuelle 
området i tilgjengelige kart. Det er registrert to sykkelruter gjennom området langs veien, og det 
er umerka stier nord i området. Dette gjør at området antas å ha en viss betydning for 
(nær)friluftsliv. Verdien vurderes derfor som «noe verdi» 
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Påvirkning 

Utbygging av det aktuelle området til næringsbebyggelse med tilhørende trafikk og aktivitet antas 
å påvirke friluftslivet. Påvirkningen vurderes derfor som «noe forringet» i henhold til kriteriene i 
tabell 6-20 i Håndbok V712. 
 

Konsekvens 

Konsekvensen for friluftsliv vurderes på bakgrunn av verdi og påvirkning som «ubetydelig (0) – 
noe miljøskade (-)» i henhold til konsekvensvifta (Figur 9). 
 

Oppsummering  
Den aktuelle utviklinga av næringsareal i det aktuelle området på Herbergåsen, medfører 
nedbygging av arealer som i dag er skogkledt/ubebygd og med verdi for vilt. For naturmangfold 
vurderes konsekvensen av dette som «ubetydelig (0) – noe (-) miljøskade», med noe økt 
konsekvens for den registrerte naturtypelokaliteten med gammel granskog; «betydelig (--) 
miljøskade», og lungjøkhumlas leveområde; «alvorlig (---) miljøskade». 
 
For friluftsliv er konsekvensen vurdert som ubetydelig (0) – noe miljøskade (-)», på bakgrunn av 
registrert informasjon om området. 
 
Det påpekes at det ikke er utført feltregistreringer i området i forbindelse med arbeidene, og det 
anbefales derfor å utføre slike registreringer i senere faser. 

 


