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FORORD 
 

I forbindelse med reguleringsplan for Nes Fort i Lødingen kommune, ble Rådgivende Biologer AS 
bedt om å gjennomføre undersøkelser av biologisk mangfold i området, og å gi en vurdering av 
eventuelle konsekvenser av det planlagte tiltaket på plante- og dyrelivet i området. Fylkesmannen har 
vurdert det slik at det planlagte tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og at en 
kartlegging av biologisk mangfold skal utføres som en del av denne prosessen.  
 
Denne rapporten om biologisk mangfold på Nes Fort bygger på eksisterende kunnskap om området og 
egen befaring 30. mai 2007.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Nes Utvikling AS ved Bjørn Steien for oppdraget. 

 
Bergen, 22. august 2007 
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SAMMENDRAG 
 

Overvoll, O & G.H. Johnsen 2007.  
Nes Fort, Lødingen kommune. Biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1014, ISBN 978-82-7658-550-6, 25 sider. 
  

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Nes Utvikling AS, gjort en vurdering av konsekvenser 
for biologisk mangfold ved tilrettelegging for variert sivil utnyttelse av Nes Fort. Reguleringsplanen er 
meldt i januar 2006, og denne rapporten vil følge som vedlegg til reguleringsplanen. Vurderingene i 
rapporten bygger på egen befaring i området den 30. mai 2007, samt tilgjengelige opplysninger fra 
litteratur, tilgjengelige databaser på Internet og opplysninger fra offentlig forvaltning. Datagrunnlaget 
blir vurdert som godt.  
 
Planlagt tiltak 
 
Tiltaket omfatter utbygging av boliger, kontorer, fritidsboliger og tilrettelegging for fritidsaktiviteter 
både på land og til vanns, på den tidligere forsvarseiendommen Nes Fort i Lødingen kommune. 
 
Områdebeskrivelse og verdivurdering 
 
Planområdet ligger ca. 3 km sør for Lødingen sentrum, ytterst på halvøya mot Vestfjorden og omfatter 
den tidligere forsvarseiendommen Nes Fort. 
 
Berggrunnen i området er harde granittiske bergarter, som ikke gir forhold for rike plantesamfunn, 
men i de lavereliggende delene av området er det marine avsetninger. Løsmassene strekker seg langt 
utover i sjøområdene utenfor og danner store, grunne bløtbunnsområder. 
 
Vegetasjonen i området bærer i stor grad preg av den harde og sure berggrunnen. Det meste av 
området har tynt jorddekke, med mye berg i dagen og relativt skrinn vegetasjon. Enkelte steder er 
vegetasjonen litt frodigere, særlig i de lavereliggende områdene med marine avsetninger. 
Høydedragene i området er dominert av bart fjell og lynghei, glissent bevokst med småvokst furu, 
noen steder også spredt einer og bjørk. Flere steder er det nokså store, men relativt unge ospeholt. Noe 
myr finnes i de flatere partiene. Strandenger finnes stort sett som et smalt belte mellom sjøen og 
skogen. Det er også rester av kulturlandskap knyttet til tidligere jordbruk i område,t og partier med noe 
som kan kalles skrotemark, etter forsvarets aktivitet i området. Nesvatnet er det eneste vatnet i 
området, dette er næringsfattig og regulert som drikkevannsforsyning for leiren. 
 
Med unntak av bløtbunnsområder i strandsonen, er det ikke funnet lokaliteter med prioriterte 
naturtyper i planområdet. Det bør likevel taes hensyn til en liten sumpskog og en strandsump i 
området. Det er ikke registrert uvanlige arter av karplanter, moser, sopp eller lav i området, og 
potensialet for funn av rødlistearter i området vurderes ikke som spesielt høy. Av viltarter ble det 
under befaringen bare registrert vanlige fuglearter og forekomsten av hekkende sjøfugl i planområdet 
var lav. Området skal i følge lokal kilder heller ikke ha noen spesielt viktig funksjon som trekk- eller 
overvintringsområde. 
 
Naturverdiene i området er først og fremst knyttet til de store, grunne marine områdene, som på 
bakgrunn av utforming og størrelse vurderes å ha middels verdi. Alt i alt vurderes de biologiske 
verdiene i området som noe under middels, der de marine områdene trekker verdien opp.  
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Vurderinger av virkninger og konsekvenser 
 
Virkningene av tiltaket vil først og fremst gjøre seg gjeldende i områder som blir direkte utsatt for 
fysiske inngrep, dette vil neppe påvirke artssammensetningen i området i vesentlig grad. Direkte 
inngrep i strandsonen er knyttet til utfylling av Skjåvika og til vegforbindelse til Store Auenholmen. 
Særlig for viltet kan en regne med forstyrrelser ut over tiltaksområdet både i anleggsfasen og ved økt 
ferdsel etter utbygging, men også her vurderes de negative konsekvensene som små. 
 
Tiltaket påvirker ikke inngrepsfri natur (INON-områder). 
 
 
Tabell 1. Vurdering av virkninger og konsekvenser for biologisk mangfold ved en realisering av 
utbyggingsplanene for Nes Fort. 

Deltema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Terrestre 
naturtyper 

⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
      

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                 Ubetydelig (0) 

Marine naturtyper ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Liten neg. / 

ubetydelig (-/0) 
Artsmangfold ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

    
⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 

                                                Liten neg. / 
ubetydelig (-/0) 

Ferskvann ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
  

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                               Ubetydelig (0) 

Samlet vudering   Liten neg. / 
ubetydelig (-/0) 

 
 
Avbøtende tiltak  
 
Det bør tas generelle hensyn til vegetasjon og naturlige dreneringsforhold i planområdet. To mindre 
lokaliteter, en sumpskog og en strandsump nevnes spesielt. Ellers er det en fordel for biomangfoldet 
om skogen i området får stå mest mulig i fred, særlig litt eldre ospeholt, siden gammel osp er viktig 
habitat for rødlistearter, særlig lav. Videre gjenfylling av bekken fra Nesvatnet til Mølnosen bør 
unngåes. Strandsonen langs sørsiden av Neshalvøyen og som vender ut mot Rotværet, bør skånes for 
bebyggelse og aktivitet.   
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UTBYGGINGSPLANER 
 

Planområdet ligger ca. 3 km sør for Lødingen sentrum, ytterst på halvøya mot Vestfjorden (figur 1) og 
omfatter den tidligere forsvarseiendommen Nes Fort. Nes Fort var et relativt stort militæranlegg med 
både kystartillerifort og vanlig leir for marinen. Området er på ca. 3 400 mål og har en samlet 
bygningsmasse på 13 500 kvadratmeter. 
 
Nes Utvikling AS kjøpte hele Nes Fort av Skifte Eiendom i september 2005, og ønsker å få til en 
helhetlig utvikling av området i samarbeid med Lødingen kommune. Det er startet opp planprosess 
med utarbeidelse av reguleringsplan. Mange reguleringsformål er aktuelle, både boliger, kontorer, og 
ikke minst fritidsboliger og tilhørende friarealer med ulike aktiviteter (figur 2). 
 
 

  
Figur 1. Planområdets beliggenhet og omtrentlige avgrensning (stiplet linje). 
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Figur 2. Kart over planene for Nes Fort. Byggområder er markert med oransje og blå farge på kartet. 
I Skjåvika, nordvest i området, er det planer om en større utfylling i sjøen. 
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DATAGRUNNLAG OG METODE  
 

DATAGRUNNLAG 
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på en befaring i 
området 30. mai 2007, samt hentet fra litteratur, søk i nasjonale databaser og ved direkte kontakt med 
forvaltning og lokale aktører. En liste over litteratur, databaser og informanter finnes bak i rapporten. 
Datagrunnlaget vurderes som middels godt. 
 

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING 
Vurdering av konsekvenser er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i Håndbok 
140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006), som er utviklet for å gjøre analyser, 
konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                              Middels                                Stor 
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
                               

 
 
Trinn 2: Tiltakets virkning 
Med virkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike deltema, og 
graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer hvis 
tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ virkning til stor positivt 
virkning (se eksempel under). 
 

Virkning 
   Stor neg.                Middels neg.                   Liten / ingen                 Middels pos.                  Stor pos. 
     ⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐ 
                                                                                 

 
 
Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av ”konsekvensvifta” i figur 3.  
 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 
er gjengitt i kortversjon. Her blir det også gitt en vurdering av hvor gode grunnlagsdataene er, noe som 
gir et slags mål på usikkerhet i vurderingene verdier og konsekvenser. Kvaliteten på datagrunnlaget 
blir vurdert etter følgende skala: 0) Ingen data, 1) mangelfullt-, 2) middels- og 3) godt datagrunnlag. 
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Figur 3, ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen 
vises til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ 
+ + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje midt 
på figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens. 
Over linja vises positive konsekvenser og under linja negative 
konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006). 
 
 
KRITERIER FOR VERDISETTING AV BIOLOGISK MANGFOLD 
Kriteriene for verdisetting av biologisk mangfold følger anbefalinger gitt i Norges Vassdrag og 
Energidirektorats Veileder nr. 3/2007 (Brodtkorb & Selboe 2007) og Olje og energidepartementets 
Retningslinjer for små kraftverk fra 2007. Disse retningslinjene er gitt i samband med utredninger for 
små kraftverk, men er i stor grad generelle, og er derfor også relevante for prosjekter som dette. 
Kriteriene for de tema som behandles her er gitt i tabell 2. 
 
Metodikken for identifikasjon og verdisetting av prioriterte naturtyper og artsforekomster er nærmere 
beskrevet i håndbøkene fra Direktoratet for naturforvaltning: DN-håndbok 11, 13 og 19. Også den 
ofisielle norske rødlista (Kålås m.fl. 2006) er sentral ved verivurderingen. 
 
 
Tabell 2. Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold.   

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Prioriterte naturtyper 
Kilder: DN-håndbok 13 og 
DN-håndbok 19 
 

 Naturtyper i verdikategori A 
for biologisk mangfold 

 Naturtyper i verdikategori B 
eller C for biologisk mangfold 

 Områder med biologisk 
mangfold som er representativt 
for distriktet 

Arts- og individmangfold 
Kilder: DN-håndbok 11,  
Kålås m.fl. 2006 

 Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

 Leveområder for arter i de tre 
strengeste rødlistekategoriene 
på nasjonal rødliste 

 Områder med forekomst av 
flere rødlistearter 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5 

 

 Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

 Leveområder for arter i de 
laveste trusselkategoriene på 
nasjonal rødliste og relativt 
utbredte arter i kategorien 
sårbar - VU 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 2-3 

 Områder med arts og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

 Leveområder for arter i 
kategorien NT på den 
nasjonale rødlista, men som er 
vanlige og rødlistet pga. 
negativ bestandsutvikling 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende 
områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt. Hvor store områder rundt tiltaksområdet som blir 
påvirket, vil bl.a. være avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om, områdets topografi, og i 
forhold til biologisk mangfold, hvilke arter en snakker om. 
 
Strengt tatt omfatter tiltaksområdet bare områder som blir direkte fysisk berørt, og i områder regulert 
for f.eks. fritidsbebyggelse, vil det som oftest være betydelige arealer som ikke blir utsatt for direkte 
fysiske inngrep. Tiltaksområdet i dette tilfellet er spredt på flere områder innenfor planområdet og 
omfatter arealer avsatt til turistanlegg, fritidsbebyggelse, golfbane og veier.  
 
Influensområdet vil omfatte arealer i reguleringsplanen der det ikke forutsettes fysiske inngrep, i dette 
tilfellet ganske store friområder knyttet til høydedrag og strandsone. I tillegg vil områder nært opp til 
planområdet kunne bli påvirket gjennom økt ferdsel. I dette tilfellet vurderer vi at grensen for 
influensområdet i liten grad strekker seg ut over grensen for reguleringsplanen, siden de direkte 
fysiske inngrepene i strandsonen er begrenset til den nordvestre del av planområdet, og området her er 
mindre attraktivt for sjøfugl. 
 

 
 
Figur 4. Ved Kvalosen, sør vest på Neshalvøyen. Innenfor dette området er det strandsump med rike 
brakkvannsdammer. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
  
Planområdet ligger i den sørøstlige delen av Lødingen kommune i Nordland, eksponert mot indre del 
av Vestfjordnen. Den kystnære beliggenheten, med direkte tilknytning til sjøen, gjør at klimaet er 
relativt mildt og fuktig. Eksponeringen mot den vide Vestfjorden gjør området vindutsatt, særlig ved 
sørvestlige vindretninger. 
 
NATURGRUNNLAGET 
Berggrunn og løsmasser 
Berggrunnen i området er ensartet og består av harde granittiske bergarter, som ikke gir forhold for 
rike plantesamfunn. Men øst og sør i planområdet, rundt Øygårdsneset og mellom Mølnosen og 
Skjåvika, dekker marine avsetninger ganske store arealer (figur 5). Løsmassene strekker seg videre 
utover i de grunne sjøområdene utenfor og danner nokså store løsbunnsområder, særlig mellom 
Mølnosen og Øygårdsosen. På land kan dette gi grunnlag for gode landbruksforhold, og utover i sjøen 
gir denne type avsetninger opphav til næringsrike og produktive områder. 
 

  
Figur 5. Berggrunnen på Neshalvøyen i Lødingen kommune er ensartet og løsmassene er knyttet til 
marine avsetningeri de lavereliggende flate partiene i sør (Kilde: NGU). 
 
 
Dybder i sjøen 
Sjøområdene utenfor Neshaløya er svært grunne, og mellom øygruppen Rotværet og fastlandet ligger 
det mange holmer og skjær, og grunner med dybder fra en til et par meter. Dette området utgjør samlet 
sett flere km² med sjøområder grunnere enn 10 meter. De innerste og grunneste delene blottlegges ved 
fjære sjø (figur 6 og 7), og det er mulig å gå tørrskodd fra fastlandet ut til de nærmeste holmene. 
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Figur 6. Enkelt dybdekart over sjøområdene utenfor Neshalvøya i Lødingen kommune. Kartet er 
skisset etter sjøkart og basert på http://kart.fiskeridir.no/adaptive/. 
 
 

  
Figur 7. Sør for Neshalvøya er det store grunnområder som blottlegges ved fjære sjø. Øyene Rotværet 
skimtes i bakgrunnen. 
 
 
Klima 
Området er preget av nærhet til kysten, og her relativt høy årsnedbør, milde vintrer og kjølige somrer. 
Gjennomsnittstemperaturen gjennom året er på 3,8 oC, med kaldeste måneder i januar og februar med 
normalt -3 oC og varmeste juli og august med så vidt over 12 oC. Årsnedbøren i Lødingen er normalt 
på 1600 mm, med mest nedbør i oktober med 230 mm og minst minst i mai og juni med henholdsvis 
71 og 80 mm (kilde www.met.no). Snøvarigheten i området er oppgitt til 50-100 dager pr. år (kilde: 
www.senorge.no). Klimaparametre kan vise store lokalgeografiske forskjeller og også variere mye 
mellom år, og tallene som er oppgitt her er grove. 
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Kulturpåvirkning 
Store deler av planområdet er betydelig påvirket av tidligere aktivitet. De lavereliggende delene av 
landskapet har vært dyrket opp, og restene av dette kulturlandskapet finner vi i de sentrale deler av 
området og vestover. Skogen i området er ung, og det meste av dagens skog ser ut til å være under 50 
år, mye er også vesentlig yngre enn dette. 
 
Nes Fort var en relativ stor militærleir, med både kystartillerifort og vanlig leir for marinen. Det er et 
stort område på til saman 3400 mål og med en samlet bygningsmasse på 13500 kvadratmeter. 
Bygninger, infrastruktur og områder for øvelsesaktivitet finnes spredt over hele området, men er mest 
konsentrert i de lavereliggnede, flate delene av området.  
 

  
Figur 8. Deler av leiren ved det tidligere forsvarsanlegget på Nes Fort.  
 
 
MARINE ØKOSYSTEMER 
 
Store deler av området utenfor strandsonen langs planområdet består av den marine naturtypen 
bløtbunnsområder i strandsonen (I08) (DN 2007). De innerste holmene kan nåes tørrskogg ved fjære 
sjø, og gruntvannsområdet strekker seg videre langt utover (figur 6 og 7). Slike områder er svært 
produktive og har ofte høy tetthet av bunnlevende organismer, som igjen gjør området attraktivt som 
næringssøksområde for bl.a. andefugler, måker og vadefugler. Nordland har store områder med denne 
naturtypen, og området utenfor Nes Fort er ikke spesielt viktig med tanke på trekkende og rastende 
fugl. Likevel er området av en slik størrelse at det som naturtype må kunne regnes som viktig (B). 
Området strekker seg langt ut over planområdet og blir ikke nærmere kartfestet her, men bør omfattes 
i en fremtidig kommunal/regional kartlegging av prioriterte marine naturtyper. Området inneholder 
både utformingene I0802 ”makkfjære” og I0803 strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder. 
 
Naturtypen er også et viktig grunnlag for "marin verneplan" der områdene langs kysten delt inn i seks 
kategorier der type 3 ”spesielle gruntvannsområder” er pekt ut som særlig produktive (Brattegard & 
Holthe 1995). Grunne områder med bløtbunn av mudder, leire og sand, har generelt svært høy 
biologisk produksjon og høy artsdiversitet. Vanlige og tallrike arter er fjæremark, sandmusling, 
knivskjell, hjertemusling, sjøstjerner og sjøpiggsvin.  
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TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD 
Kunnskapsstatus 
Kunnskapen om biologisk mangfold i influensområdet er fra før begrenset. Lødingen kommune har 
gjennomført kartelegging av naturtyper, men det er ikke registrert viktige naturtypelokaliteter i 
planområdet (www.naturbase.no). Det foreligger ikke funn av sjeldne arter innen planområdet. Når det 
gjelder vilt foreligger det opplysninger i Naturbase for ulike sjøfuglarter, elg og oter. Opplysningene er 
datert 1981 og -82 for sjøfugl, ellers 1987. Som normalt for viltområder, kan disse være vanskelig å 
avgrense nøyaktig, og de registrerte områdene er nokså store og grovt avgrenset. 
 
Vegetasjon og flora 
Vegetasjonen i området bærer i stor grad preg av hard og sur berggrunn. Det meste av området har 
tynt jorddekke, med mye berg i dagen og relativt skrinn vegetasjon. Enkelte steder er vegetasjonen litt 
frodigere, særlig i de lavereliggende områdene med marine avsetninger. Høydedragene i området er 
dominert av bart fjell og lynghei, glissent bevokst med småvokst furu, noen steder også spredt einer og 
bjørk. Bergene er stedvis dekket av heigråmose. Lyngheiområdene domineres av røsslyng og krekling, 
men arter som bjønnskjegg, blåbær, tyttebær, blokkebær, kvitlyng, rypebær, greplyng er også vanlige.  
 
Lengre nede dominerer bjørkeskog, gjennomgående nokså ung, og stedvis med innslag av rogn og 
selje. Feltsjiktet er stedvis kreklingdominert, men skogen blir generelt frodigere lengre ned. Her er 
arter som blåbær, tytebær, hengeveng, fugletelg, skogburkne, broddtelg/sauetelg, einstape og stri 
kråkefot vanlige. Enkelte fuktige partier er ganske frodige med småbregner og arter som 
skogstorkenebb, enghumleblom, tepperot, myrfiol, fjellfiol og firblad. Spredt over store deler av 
planområdet er det også flere ganske store ospeholt. Enkelte osper har grov bark, men ingen er særlig 
storvokste (opptil 40 cm diameter). Ned mot indre del av Øygårdsosen er det også et felt med tett 
granskog. 
 
Mindre partier med myr finnes flere steder i området. Et litt større område ligger på Øygårdsneset, 
men det gror etter hvert til med skog fra kantene (figur 9). Røsslyng og kvitlyng er vanlige arter, men 
også torvmyrull, duskmyrull, dvergbjørk og molte. Partier med åpne vannspeil er dominert av starr.  
 

  
Figur 9. Det største myrområdet i planområdet ligger mot Øygardsneset. 
 
Strandenger finnes som et relativt smalt belte langs store deler av planområdet, men stedvis går det 
slake berg helt til sjøen. Nesstranda, nordvest i planområdet er en rullesteinstrand. Befaringen av 
området ble gjort litt tidlig på året i forhold til blomstring, men vegetasjonen ser ut til å være 
sammensatt av vanlige arter. Registrerte arter er rustsivaks, fjøresivaks, saltsiv, strandkjempe, 
strandrør, strandrug, gåsemure, strandnellik, strandkjeks, hundekjeks, strandkvann, mjødurt, vendelrot, 
høymol, tiriltunge, legeveronika, fjellfrøstjerne, rosenrot, marigras og slåttestarr. 
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Det er også rester av kulturlandskap knyttet til jordbruk i området. I området Solberg-Nes er det rester 
av slåttemark som bærer preg av langvarig gjengroing. Markene domineres av mjødurt, strandrør, 
geitrams og hundekjeks. Flere steder er det fuktige partier og sig med mye bekkeblom. Ovenfor to 
brakkvannsdammer ved Kvalosen er det partier med en slags skrotemark, trolig et resultat av 
forsvarets øvelser i området. Området er tørt, med mye blottlagt sand og grus, og dominert av vanlige 
arter som geitrams, hestehov, løvetann, hundekjeks og ulike grasarter.  
 
Nesvatnet ligger over den marine grense og er næringsfattig. Vatnet er oppdemt og har lite 
kantvegetasjon. Flaskestarr, elvesnelle og bukkeblad dominerer. 
 

 
 

  
Figur 10. Høydedragene har mye fjell i dagen og er dominert av glissen furuskog og lynghei. 
 
Naturtyper  
Det ble ikke registrert spesielt verdifulle naturtyper på land under befaringen i mai 2007. Strandengene 
er smale og ikke spesielt velutviklede og det ble ikke registrert spesielle verdier knyttet til skog, myr 
eller kulturmark. Et par områder kan likevel nevnes: En sumpskog langs bekken fra Mølnosen og to 
små brakkvannsdammer innenfor Kvalosen. Det ble ikke funnet spesielle verdier her, men lokalitetene 
representerer naturtyper som ellers er dårlig representert i planområdet.  
 
Sumpskog langs bekk fra Mølnosen 
Langs bekken som renner ut i Mølnosen er det tendenser til en liten sumpskog som er relativt rik, 
sammenliknet med områdene rundt (figur 11). Tresjiktet er dominert av gråor, selje og bjørk og i 
feltsjiktet er det arter som mjødurt, gritrams, skogstorkenebb, enghumleblom, firblad, nyresoleie, 
myrfiol, fjellviol og bekkeblom. Skogen er ikke særlig gammel, de eldste trærne kan trolig være rundt 
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50 år. Lokaliteten kan kanskje vurderes som lokalt viktig, men bør uansett tas hensyn til ved en 
eventuell utbygging i området. Det beste vil være å la skogen få stå i fred. 
 
Strandsump med brakkvannsdammer ved Kvalosen 
Ved Kvalosen ligger det to brakkvannsdammer omgitt av strandeng/gressmark (figur 12). Det ble ikke 
funnet sjeldne arter, hverken i dammene eller i gressmarken rundt. Dette er likevel en relativt sjelden 
naturtype som det bør taes hensyn til ved en eventuell utbygging i området.  
 

  
Figur 11. Liten sumpskog langs bekken mot Mølnosen. 
 
 
Artsmangfold 
Artsmangfoldet i planområdet kan regnes som representativt for tilsvarende områder, og berggrunn og 
naturtyper i området tyder på et relativt lavt til moderat mangfold når det gjelder landlevende 
organismer. De høyereliggende delene av området er skrinne og artsfattige, og heller ikke i de 
lavereliggende områdene er artsmangfoldet uvanlig. Forekomsten av moser, sopp og lav er ikke 
grundig undersøkt, men sjansen for å finne rødlistede arter i området vurderes ikke som spesielt høy. 
Så lang vi kan se, foreligger det heller ikke funn av rødlistearter fra området i universitetsdatabasene 
(www.nhm.uio.no/botanisk/samlinger/databaser.html). Skogen i området er gjennomgående ung, og 
innslaget av død ved er lite. Noe litt eldre osp finnes, og gammel osp er et viktig habitat for rødlistede 
lav, men ingen sjeldne arter ble observert under befaringen. Mangel på egnede lokaliteter, gjør at vi 
vurderer potensialet for beitemarkssopp som lavt, men noen arter kan finnes i tilknytning til 
strandengene. 
 
Heller ikke når det gjelder vilt kan artsforekomstene i området regnes som spesielle. Bare vanlige 
fuglearter ble registrert under befaringen. Som mange andre steder er heipiplerke og løvsanger de mest 
tallrike. Andre observerte arter var svarttrost, gråtrost, rødvingetrost, jernspurv, gjerdesmett, kjøttmeis, 
svartkvitfluesnapper, bokfink, bjørkefink, grønfink, kråke og ravn. Av litt mer fåtallige arter ble 
rødstjert, båstrupe og sivspurv observert, men disse må regnes som vanlige regionalt. En 
enkeltbekkasin ble hørt og senere skremt opp i et fuktsig. Storspove er i den siste nasjonale rødlista 
klassifisert som ”nær truet” (NT), pga. negativ bestandsutvikling, som nok i stor grad er knyttet til 
endringer i landbruket. Arten ble hørt i området, men kan vel så gjerne hekke i jordbruksområder 
utenfor planområdet. Tårnfalk skal ha hekket i området av og til, men ble ikke observert unde 
befaringen. 
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Figur 12. Strandsump med brakkvannsdammer ved Kvalosen. 
 
 
På grunn av den høy produksjon er marine gruntvannsområder ofte viktige næringssøksområder for 
fugl. I Naturbasen er områdene utenfor Nes Fort markert som viktig yngleområde for ærfugl, gråmåke, 
svartbak og rødnebbterne, og området ved øyene Rotværet, ca. 1,5 km sør for planområdet, er markert 
som yngleområde for tjeld, fiskemåke, gråmåke, svartbak og teist. Ved befaringen i slutten av mai 
2007 var det imidlertid påfallende lite fugleliv i området. Av fugl tilknyttet marine områder ble det 
under befaringen bare registrert en gråhegre og noen yterst få par ærfugl, tjeld, gråmåse og svarbak. 
Øyene innenfor planområdet ser dermed ikke ut til å være noe viktig hekkeområde for disse eller andre 
sjøfuglarter. Dette stemmer overens med opplysninger fra lokale informanter. Rotværet, ca. 1,5 km sør 
for planområdet, er nok viktigere, men heller ikke her så det ut til å være mye fugl. I følge lokale 
informanter er det heller ikke mye fugl knyttet til strand- og sjøområdene i området om vinteren eller i 
trekktidene.  
 
Når det gjelder pattedyr er det neppe spesielle verdier knyttet til området. I Naturbasen er nordlige del 
av planområdet registrert som beiteområde for elg, men ut fra vegetasjonsforholdene er det tvilsomt at 
området har spesiell verdi for arten. Strandområdene kan nok ha verdi for oter (rødlistet sårbar - VU), 
og et større område like utenfor planområdet, fra Neshamn og nordover, er registrert i Naturbasen som 
yngleområde for arten. Oteren er imidlertid ganske vanlig ellers i regionen. 
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Figur 13 Rullesteinstrand i Skjåvika vest i planområdet (øverst), strandeng langs sørsiden av 
Neshalvøyen (midten) og bløtbunnsfjæren i Mølnosen (nederst)  
 

Ferskvann – anadrome fiskebestander 
Det er neppe spesielle biologiske verdier knyttet til ferskvann i området. Nesvatnet er oppdemt og 
virker artsfattig. Bekken herfra, som renner ut i Mølnosen, kan nok ha oppgang av en og annen 
sjøaure, men det produktive arealet er altfor lite til å kunne huse en egen bestand. Bekken blir nok 
også for varm sommerstid. 
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Figur 14. Nesvatnet. 
 
 
INNGREPSFRIE OMRÅDER - INON 
Å hindre tap av inngrepsfri natur er et nasjonalt miljømål. Inngrepsfrie områder er definert som 
områder mer enn 1 km fra nærmeste tyngre tekniske inngrep (se www.dirnat.no/inon). 
 
Innenfor Nes fort på Neshalvøyen finnes bare inngrepsnære områder, og det blir derfor ingen endring 
av inngrepsfrie områder som følge av en eventuell utbygging. 
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KONKLUSJON - VERDI 
I forhold til biologisk mangfold på land, har området relativt små verdier. Det er ikke påvist viktige 
naturtyper eller artsforekomster i området. Deler av strandsonen, der strandeng er best utviklet, har en 
viss lokal verdi. En strandsump og en mindre sumpskog har også en viss lokal verdi og bør tas hensyn 
til ved en eventuell utbygging. Viltforekomstene er også sparsomme og vi finner ikke grunnlag for å 
plukke ut viktige viltområder innenfor planområdet. 
 
Det er ikke registrert viktige ferskvannslokaliteter i planområdet. Nesvatnet er regulert og 
næringsfattig. Bekken fra Nesvatnet til Mølnosen kan ha oppgang av sjøørret, men er så liten at den 
må regnes som marginal. 
 
De viktigste verdiene i området er knyttet til de marine bløtbunnsområdene. Sjøområdet utenfor 
Neshalvøya har store arealer av denne naturtypen, men dette er en relativt vanlig naturtype regionalt. 
 
 
Tabell 3. Vurdering av biologiske verdier i planområdet for Nes Fort. 
 

Deltema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Naturtyper 
(DN-håndbok 13) 

• Ingen opplagte lokaliteter, men strandeng, 
strandsump og en mindre sumpskog kan ha en viss 
lokal verdi 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
     

Marine naturtyper 
(DN-håndbok 19) 

• Store bløtbunnsområder i strandsonen ⏐-----------⏐-----------⏐ 
                  

Artsmangfold • Botanikk: Ikke påvist rødlistearter, moderat til lavt 
potensiale 

• Vilt: Moderate forekomster av vanlige arter 
⏐-----------⏐-----------⏐ 
  

Ferskvann • Bekk kan ha oppgang av sjøaure, men er marginal 
og har ingen egen bestand 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
 

Samlet vurdering  Liten     Middels     Stor 
⏐-----------⏐-----------⏐ 
             

 
 
 

  
Figur 15. Skjåvika er en rullesteinstrand nordvest i området som er planlagt utfylt. 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
 
I forhold til plantelivet vil tiltaket trolig ha liten virkning ut over selve tiltaksområdet (områder med 
direkte fysiske inngrep). Endrede lysforhold kan endre vekstforhold i skog ut over tiltaksområdet, men 
det er ikke grunn til å tro at dette vil endre artssammensetningen i området, siden det ikke er funnet 
uvanlige arter som er ømfintlige for slike endringer. Endret avrenning/drenering vil også kunne 
påvirke vegetasjonen utenfor tiltaksområdet, men heller ikke på myr eller fuktsig er det funnet 
uvanlige arter i planområdet.  
 
Når det gjelder vilt og marine organismer kan influensområdet strekke seg et stykke ut over 
tiltaksområdet. For marine organismer gjelder dette områdene utenfor Skjåvika, der en må regne med 
noe forslamming i forbindelse med den planlagte utfyllingen av området. Forslammingen vil være 
knyttet til anleggsperioden, og det er ingen grunn til å anta at dette vil føre til endringer i 
artssamfunnet i området på lengre sikt. Skjåvika og et område ved Store Auenholmen er forøvrig de 
eneste stedene i planområdet der der er planlagt direkte inngrep i stransonen. 
 
Viltet i nærheten av planområdet vil kunne bli forstyrret under anleggsperioden, og når anlegget er på 
plass vil økt menneskelig aktivitet i området kunne virke forstyrrende. Det er imidlertid ikke registrert 
uvanlige arter i området som krever spesielle hensyn i forhold til dette. Siden strandområdene for det 
meste vil bli urørt av tekniske inngrep, vil de nærmeste holmene fremdeles være aktuelle hekkeplasser 
for de få parene av sjøfugl som hekker i området i dag. Det viktigere hekkeområdet Rotværet ligger så 
langt unna at dette neppe vil bli påvirket av tiltaket, dersom det ikke blir økt båttrafikk hit. Heller ikke 
som næringssøksområde vurderes strandområdene eller gruntvannsområdene å bli nevneverdig 
forringet, hverken under anleggsperioden eller når tiltaket er realisert. 
 
Fordi virkningene av tiltaket på det biologiske mangfoldet i området vurderes å bli små, blir også 
konsekvensene av tiltaket små negative eller ubetydelige (0). Dette gjelder også de marine områdene, 
selv om verdien av disse må regnes som middels høye. Verdi virkning og konsekvenser for de ulike 
deltema er vist i tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Vurdering av virkninger og konsekvenser for biologisk mangfold ved en realisering av 
utbyggingsplanene for Nes Fort. 
 

Deltema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Terrestre 
naturtyper 

⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
      

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                 Ubetydelig (0) 

Marine naturtyper ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Liten neg. / 

ubetydelig (-/0) 
Artsmangfold ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

    
⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 

                                                Liten neg. / 
ubetydelig (-/0) 

Ferskvann ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
  

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                               Ubetydelig (0) 

Samlet vudering ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
               

 Liten neg. / 
ubetydelig (-/0) 

 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 1014 23

SAMMENSTILLING 
 
 

Generell beskrivelse av området i) Vurdering av 
verdi 

Planområdet ligger ca. 3 km sør for Lødingen sentrum, ytterst på halvøya mot Vestfjorden og 
omfatter den tidligere forsvarseiendommen Nes Fort. 
 
Berggrunnen i området er harde granittiske bergarter, som ikke gir forhold for rike plantesamfunn, 
men i de lavereliggende delene av området er det marine avsetninger. Løsmassene strekker seg 
langt utover i sjøområdene utenfor og danner store, grunne løsbunnsområder. 
 
Vegetasjonen i området bærer i stor grad preg av hard og sur berggrunn. Det meste av området har 
tynt jorddekke, med mye berg i dagen og relativt skrinn vegetasjon. Enkelte steder er vegetasjonen 
litt frodigere, særlig i de lavereliggende områdene med marine avsetninger. Høydedragene i 
området er dominert av bart fjell og lynghei, glissent bevokst med småvokst furu, noen steder også 
spredt einer og bjørk. Flere steder er det nokså store, men relativt unge ospeholt. Noe myr finnes i 
de flatere partiene. Stranenger finnes stort sett som et smalt belte mellom sjøen og skogen. Det er 
også rester av kulturlandskap knyttet til tidligere jordbruk i området og partier med noe som kan 
kalles skrotemark, etter forsvarets aktivitet i området. Nesvatnet er det eneste vatnet i området, dette 
er næringsfattig og regulert. 
 
Med unntak av bløtbunnsområder i strandsonen, er det ikke funnet lokaliteter med prioriterte 
naturtyper i planområdet. Det bør likevel taes hensyn til en liten sumpskog og en strandsump i 
området. Det er ikke registrert uvanlige arter av karplanter, moser, sopp eller lav i området, og 
potensialet for funn av rødlistearter i området vurderes ikke som spesielt høy. Av viltarter ble det 
under befaringen bare registrert vanlige fuglearter og forekomsten av hekkende sjøfugl i 
planområdet var lav. Området skal i følge lokal kilder heller ikke ha noen spesielt viktig funksjon 
som trekk- eller overvintringsområde. 
 
Naturverdiene i området er først og fremst knyttet til de store, grunne marine områdene, som på 
bakgrunn av utforming og størrelse vurderes å ha middels verdi. Alt i alt vurderes de biologiske 
verdiene i området som noe under middels, der de marine områdene trekker verdien opp.  

Liten    Middels     Stor 
⏐-----------⏐-----------⏐ 
            

Datagrunnlag: Godt: Egen befaring 30. mai, 2007. Litteratur, databaser over sopp, lav, moser, karplanter og vilt, 
samtaler med lokalkjente og forvaltningsmyndigheter. 

ii) Beskrivelse og vurdering av mulige virkninger og konfliktpotensiale iii) Vurdering av 
konsekvenser 

Beskrivelse av tiltaket: 
Tiltaket omfatter utbygging av boliger, kontorer, fritidsboliger på den tidligere forsvarseiendommen 
Nes Fort i Lødingen kommune. 
 
Vurderinger av mulige virkninger og konfliktpotensiale: 
Virkningene av tiltaket vil først og fremst gjøre seg gjeldende i områder som blir direkte utsatt for 
fysiske inngrep. Dette vil neppe påvirke artssammensetningen i området i vesentlig grad. Særlig for 
viltet kan en regne med forstyrrelser ut over tiltaksområdet både i anleggsfasen og  ved økt ferdsel 
etter utbygging, men også her vurderes de negative konsekvensene som små. 
Tiltaket påvirker ikke inngrepsfri natur (INON-områder). 
 

  Virkning: 
 
      Stor neg.                     Middels neg.                   Liten / ingen                 Middels pos.                    Stor pos. 

⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐ 
                                                                

Små negative,  
til ubetydelige 

(-/0) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

Det foreslås ikke spesielle avbøtende tiltak i forbindelse med tiltaket, men det bør tas generelle hensyn 
til vegetasjon og naturlige dreneringsforhold i planområdet. Et par områder er nevnt spesielt, dette 
gjelder sumpskogen ved Mølnosen (figur 13 – side 19 og 16) og strandsumpen ved Kvalosen (figur 4 
side 11). Ellers er det en fordel for biomangfoldet om skogen i området få stå mest mulig i fred, særlig 
litt eldre ospeholt, siden gammel osp er viktig habitat for rødlistearter, særlig lav. Videre gjenfylling 
av bekken fra Nesvatnet til Mølnosen bør unngåes. Strandsonen langs sørsiden av Neshalvøyen og 
som vender ut mot Rotværet, bør skånes for bebyggelse og aktivitet. 
 

 
 
Figur 16. Bekken som renner ut i Mølnosen går gjennom et fuktig område som er vurdert å ha verdier 
som ”sumpskog”. 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

Vurderingene i denne rapporten er basert på tilgjengelig informasjon fra litteratur og offentlige 
databaser og en dags befaring med to personer den 30. mai 2007. 
 
Det vil alltid være tema som kan undersøkes bedre. Særlig gjelder dette sopp, lav og moser og 
insekter. Dette er til dels vanskelig organismegruppe å arbeide med og en fullgod undersøkelse krever 
grundig leting i alle aktuelle habitater. De generelle forholdene tyder imidlertid ikke på at sjansen for å 
finne sjeldne eller rødlistede arter i dette området er spesielt stor. Tidspunkt for befaringen ble gjort litt 
tidlig på året i forhold til vegetasjonsutviklingen, og strandområdet ble derfor noe overflatisk 
undersøkt. Men det er imidlertid ikke grunn til å anta at strandområdene i dette området er spesielle i 
forhold til andre områder i regionen. Strandområdet er langstrakt, men strandengene er stort sett smale 
og ikke spesielt velutviklet. Bortsett fra rullesteinstranden i Skjåvika, ser det heller ikke ut til at 
strandområdene vil bli direkte berørt av tiltaket. 
 
På grunnlag av dette mener vi at det ikke er behov for mer grundige undersøkelser i forbindelse med 
dette tiltaket. 
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