
Trysilhus Akershus A . S .
Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering
19 .4.2017



  1  
  

Trysilhus Akershus A.S.                                                                                                                   Asplan Viak AS   

DOKUMENTINFORMASJON  

 
Oppdragsgiver:  Trysilhus Akershus A.S.   
Rapporttittel:  Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering  
Utgave/dato:  1/19.4.2017   
Filnavn:  Midteng, R. 2017. Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering.docx  
Forsidefoto:  Mye av planområdet er på dyrka mark, slikt har ingen spesielle naturverdier. Under ses partiet 

nord for dyrka mark hvor det finnes litt skogvegetasjon. 
Oppdragsnr:  611970-01  
Oppdragsleder:  Rein Midteng  
Avdeling:  Analyse og utredning  
Fag:  Friluftsliv og naturmiljø  
Skrevet av:  Rein Midteng  
Asplan Viak AS  www.asplanviak.no  

  



  2  
  

Trysilhus Akershus A.S.                                                                                                                   Asplan Viak AS   

FORORD  

Asplan Viak har vært engasjert av Trysilhus Akershus A.S. ved Jarle Ljøstad via for å vurdere 
hvilke naturverdier som finnes innenfor et område ved Fjuk, Nes kommune hvor boligutbygging 
planlegges. I tillegg er tiltakenes påvirkning på naturverdiene konsekvensvurdert. Naturviter 
Rein Midteng har vært oppdragsleder og har gjort vurderingene som presenteres i dette 
notatet. Det rettes takk til oppdragsgiver for oppdraget og samarbeidet underveis og det rettes 
også takk til Øyvind Ekker i Plan23 for praktisk bistand og formidling.   

  

Sandvika, 19.4.2017  

  

  

Rein Midteng    

Oppdragsleder    
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1 INNLEDNING  
Asplan Viak A.S. ved Rein Midteng vurderer i dette notatet naturverdiene i ett område på 
gnr/bnr 170/1 og 170/94 i Nes kommune. Planområdet (se fig.1.) ligger 500 meter syd for 
Årnes, nær jernbanen og Evangveien. Arealet er undersøkt i forbindelse med planer om 
boligutbygging. I denne rapporten vurderes hvilke virkninger og konsekvenser tiltakene har for 
naturverdiene. I tillegg vurderes kravene i Naturmangfoldloven. 

 
Figur 1.Planområdets avgrensning er vist med rød stipla linje.   
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1.1 Nasjonale mål og retningslinjer   
  

1.1.1 Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal de 
miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-11 som i denne 
forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-11 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp.  

I Naturmangfoldlovens §§ 8-11 heter det at:   

«§ 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.   

§ 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.»   

§ 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.   

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.   

1.1.2  Kilder til kunnskap om naturverdier i området   

Vurderingen er basert på eksisterende nettbaserte innsynsløsninger om henholdsvis 
naturtyper (naturbase.no), artsforekomster (artsdatabanken.no), MiS-områder (nibio.no), men 
først og fremst registreringer gjennomført av Rein Midteng, Asplan Viak 19.12.2016.   

Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er godt og tilstrekkelig for sikker verdisetting av området. 
Selv om registreringene ble gjort svært sent på året i forhold til karplante- og soppfloraen, var 
hovedtrekkene i vegetasjonstypene mulig å se da det ikke lå snø, samtidig som det aller meste 
av området er dyrka mark som gir lavt potensial for spesielle naturverdier og arter.  

Det vurderes derfor at det ikke er potensial for at uoppdaga naturtypelokaliteter finnes innenfor 
planområdet og at lite sannsynlig at spesielt interessante (som rødlistearter) plante- og 
sopparter finnes i området. Dette begrunnes med at arealet utenfor dyrka mark var typisk 
gjengroingsareal med yngre løvskog uten beitepreg, og at ev. naturengplanter derfor har 
forsvunnet.    
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2 METODE OG DATAGRUNNLAG  
  

2.1.1 Kriterier for verdi  
Utredningsområdets naturverdi er vurdert for naturtypelokaliteter, og verdivurderingene for 
dette er gjort i hht. metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens (SVV) håndbok 
V712 (Statens Vegvesen 2013).  
 
Metodikk for verdisetting av naturtypelokaliteter   
Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Miljødirektoratet (tidligere 
Direktoratet for Naturforvaltning). Dette gjennom kartlegging av naturtyper (DN håndbok 
131999/2014). Kartleggingen fokuserer på å avgrense områder som er spesielt viktige for det 
biologiske mangfoldet. Slike avgrenses som naturtypelokaliteter.   

Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi 
(C). Lokaliteter og områder kartlagt etter metodikken utgjør som oftest maks 2-5 % av arealet 
i en kommune, og ”lista” ligger således relativt høyt for at en lokalitet eller område avgrenses. 
Naturtypelokalitetene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak botaniske 
kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter som avgrenses er slåtteenger, gammel barskog og 
rik edelløvskog. I tabell 1 er det gitt en sammenlikning av de ulike metodene for verdisetting av 
natur.   

Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ 
bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier følger Henriksen & Hilmo 
(2015). Kjente funn av slike arter er registrert i Artsdatabankens Artskart (artsdatabanken.no). 
Denne siden ble sjekket før feltregistreringene, og i forbindelse med utarbeidelse av 
konsekvensutredningen. Funn av rødlistearter vil for øvrig kunne støtte grunnlaget for 
avgrensning av naturtypelokaliteter. Trua arter er arter i kategoriene CR (kritisk trua), EN (sterkt 
trua), VU (sårbar), mens nært trua arter (NT) er arter som kan bli plassert i en trua kategori om 
bestandsnedgangen fortsetter. Rødlistearter er alle kategoriene samlet.   

Rødlista naturtyper er naturtyper som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet 
negativ bestandsutvikling. Hvilke dette gjelder, og hvilke kategorier de har, er gitt i (Lindgaard 
& Henriksen (2011).  

Tabell 1: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbøkene og V712.   
Naturforhold  Verdi  

(DN-håndbøkene)  

Verdi KU  

(SVV håndbok V712)  

Nasjonal- 
lokal 
verdiskala  

Svært viktig natur  A – svært viktig  Stor verdi  Nasjonal verdi  

Viktig natur  B – viktig  Stor verdi  Regional verdi  

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

Ordinær øvrig natur  Ingen verdisetting   Liten verdi  -  

Bebygde areal  Ingen verdisetting  Ingen  relevans for 
fagtemaet  

-  

  
 
 

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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2.1.2  Kriterier for omfang  

Omfangsvurderingene er et utrykk for hvilke negative eller positive tiltak som vil påvirke 
naturmiljøet og hvilket omfang disse tiltakene vil ha. Omfangsvurderingene er et uttrykk for om 
tiltaket påvirker de registrerte naturverdiene positivt eller negativt, og i hvilken grad det gjelder 
(figur 3). Omfanget angis på en skala fra ”stort positivt omfang” til ”stort negativt omfang”.  

Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet, som er dagens situasjon, og som er vurdert mot 
forventede endringer som følge av planlagte utbygging.   
  

2.1.3  Konsekvenser  

Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
endringer tiltaket vil påføre naturen. Konsekvens for et miljø/område framkommer ved å bruke 
systematikken i konsekvensviften vist under. Dette gir konsekvens. Konsekvensen er de 
fordeler eller ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvensgraden gis i en 
skala fra «meget stor negativ (----)» til «meget stor positiv (++++)» (figur 2).  

  
Figur 3. Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712.  
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3 NATURGRUNNLAGET  

3.1 Berggrunn og løsmasser  
Berggrunnen er viktig ved at den forsyner plantene med næringsstoffer. Det meste av de løse 
jordlagene (alle mineraljordartene) er oppstått ved oppsmuldring av berggrunnen, og i jorda er 
det et stort lager av næringsstoffer som planter drar nytte av. Der jorddekket er tynt, frigjøres 
næringsstoffer fra berggrunnen og kommer vegetasjonen til nytte.   Det er stor forskjell på ulike 
mineralers og bergarters innhold av plantenæringsstoffer og hvor lett stoffene frigjøres slik at 
planterøttene kan få tak i dem. Særlig over kalkstein kan det være mange plantearter, arter 
som er mer eller mindre sjeldne der berggrunnen ikke består av kalkstein. Hvor raskt forvitring 
en bergart har er også vesentlig for innslaget av næringsstoffer. Rask forvitring av en bergart 
fører til at mineraler oppløses og næringsstoffer kan bli tilgjengelig for plantene. 
Tilgjengeligheten avhenger videre bla. av hvor tykke løsmassene over bergarten er, hvor lett 
mineralene vaskes vekk av vann mm.   
  
Berggrunnen i området er ifølge NGU (ngu.no) granitt. Granitt er base- og næringsfattige 
bergarter, som avgir lite plantenæringsstoff, og dette gir i seg selv lav forventning om funn av 
krevende karplanter eller tilsvarende krevende bakkelevende sopp. Dette avhenger dog også 
av hvilke typer løsmasser som finnes. Løsmassene i området består i hovedsak av marine 
strandavsetning, mens bart fjell i dagen forekommer enkelte steder. Marine avsetninger har 
ofte innslag av skjellsand, og dermed også baseioner som der medfører potensial for krevende 
plantearter.  
  

 
  
Figur 5.Løsmassekart for området er hentet fra NGU.no.  
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3.2 Vegetasjon   
Det aller meste av planområdet består av fulldyrka mark. Ellers finnes det ikke-tresatte 
kantsoner mot vei med nitrogenelskende ugrasvegetasjon (som burot, reinfann, bringebær 
m.fl.) og et par små åkerholmer samt en tresatt område nord for den dyrka marka. Her vokser 
ung bjørkedominert skog og med spredte selje,- osp,- og grantrær.  

 

 

Figur 6.Overgangen mellom dyrka mark og vei i vest består av ei ugrasdominert veigrøft.  

    

Figur 7. Ved innkjøringen til nr. 50 finnes noen halvstore hengebjørk.  
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Figur 8. Yngre bjørkedominert gjengroingsskog dominerer nord for jordet og ut mot veien.  
 

 

4  VERDIVURDERING    

4.1 Naturtypelokaliteter, viltområder og landskapsøkologiske trekk 
Det er ikke grunnlag for avgrensning av naturtypelokaliteter i området da det ikke er funnet noe 
areal som har kvaliteter som tilsier avgrensning av slike. Dyrka mark kvalifiserer ikke til å være 
slikt og skogen er for ung og kalkfattig. Det er heller ikke funnet grunnlag for at det avgrenses 
kvaliteter knyttet til naturbeitemark, slåtteenger eller artsrike veikanter. Ei heller ble våtmark 
eller myr observert. Det er heller ikke kjent at det finnes andre spesielle naturverdier som 
viktige viltområder eller områder med viktige landskapsøkologiske trekk.  

Etter håndbok V712 har den dyrka marka og veiareal ingen naturverdi mens resten av 
planområdet har liten verdi. 
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5  OMFANG- OG KONSEKVENSVURDERING   

Området har henholdsvis ingen og liten naturverdi. En utbygging vil gi lite negativt 
omfang og liten negativ konsekvens for naturmiljøet.  

 

Da det ikke er registrert noen spesielle naturverdier foreslås det ingen avbøtende tiltak. I 
forbindelse med opparbeiding av planområdet, anbefales det at det plantes stedegne treslag, 
for eksempel langs vei. Dette kan gjerne være rogn (bærproduserende-viktig for fugl), selje 
(blomstrer tidlig-viktig for bier og humler) og osp (vokser raskt-viktig for hakkespetter og andre 
hullrugere). Det er videre viktig at det ikke påkjøres masser forurenset av fremmede arter 
(svartelistearter-se artsdatabanken.no).  

5.3 Vurdering av kravene i naturmangfoldloven  
Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8-11. Det er gjennomført nytt feltarbeid 
innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være 
naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13, 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok 
112000), noe som oppfyller §§ 8 og 9. Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til 
utbyggingsformål, er det viktig at arealet først undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da 
kun om lag 20% (estimert til være 25% i 2016) av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er 
funnet ifølge rapporten «Ressursbehov ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper» 
(Gaarder, Larsen, & Melby 2007).  En undersøkelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. 
konflikter mellom utbygging og naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større 
grad kan tilpasses naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også 
kravene i Naturmangfoldloven. Tiltaket er finansiert av forslagsstiller, noe som kan sies å være 
et bidrag til å oppfylle § 11. I forhold til § 10 (samla belastning) vurderes det at denne ikke 
kommer til anvendelse da ingen spesielle natur naturverdier finnes i området.  

  



  12  
  

Trysilhus Akershus A.S.                                                                                                                   Asplan Viak AS   

 

6  KILDER   

6.1 Skriftlige kilder   
Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006, oppdatert 2007/2014.   

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2007. Ressursbehov ved kvalitetssikring og 

nykartlegging  av  naturtyper.  Miljøfaglig  Utredning,  rapport  2007:15.  
http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-15-RESSURSBEHOV-NATURTYPEKARTLEGGING.PDF  

Statens vegvesen. 2013. Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok v712.  

Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Lindgaard, A. & Henriksen, S. (red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, 

Norge. 
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