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FORORD 

 
 

Eier av gnr. 83, bnr. 36 ved Stordammen på Konnerud i Drammen kommune, Buskerud, ønsker å 

oppføre et ca. 25 m
2
 stort tilbygg på eksisterende hytte. Hyttetomta med tilhørende strandsone er i 

gjeldende kommuneplan (2008) båndlagt som spesialområde naturvernområde, mens nærmeste tilstøt-

ende areal i sør og vest er avsatt som framtidig friområde i en sone nær Stordammen, ellers LNF-

område. På oppdrag fra advokat Hege Mortensen har Rådgivende Biologer AS gjennomført en enkel 
kartlegging av fugle-, dyre- og planteliv på, og i umiddelbar nærhet av, eiendommen. 

 

Ole Kristian Spikkeland er cand.real. i terrestrisk zoologisk økologi med spesialisering innen fugl. 

Torbjørg Bjelland ved Rådgivende Biologer AS har bistått ved artsbestemmelse av innsamlet botanisk 
materiale. Bjelland er dr. scient. i botanikk med spesialisering på moser og lav. Denne rapporten 

bygger i hovedsak på en befaring av tiltaksområdet utført av Ole Kristian Spikkeland den 6. juli 2012.  

 
Rådgivende Biologer AS takker advokat Hege Mortensen for oppdraget. 

 

Bergen, 23. oktober 2012 
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HYTTETILBYGG – GNR. 83 BNR. 36 VED STORDAMMEN  

 

Tiltaksområdet på gnr. 83, bnr. 36 på Konnerud i Drammen kommune, Buskerud, grenser mot nord-
vestre del av Stordammen (240 moh.) (figur 1-2). Mot sørvest ligger skogområdet Konnerudmarka. 

 

 

Figur 1. Tiltaksområdet på gnr. 83, bnr. 36 på Konnerud grenser ned mot vestre del av Stordammen. 
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Figur 2. Eiendomsgrenser for gnr. 83, bnr. 36 ved Stordammen på Konnerud. 
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DATAGRUNNLAG OG METODE 

 

DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som danner grunnlag for verdivurderingen er basert på befaring av tiltaksområdet 

utført av Ole Kristian Spikkeland den 6. juli 2012. Det er videre funnet informasjon fra diverse 

litteratur og gjennom søk i nasjonale databaser og nettbaserte karttjenester. En liste over litteratur og 
databaser finnes under referanser til slutt i rapporten.  

 

 

METODE FOR VURDERING AV VERDI  

Kriterier for verdisetting av ulike biologisk mangfoldtema følger samme standardiserte prosedyre som 
er beskrevet i Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006) og NVE-veileder 

3/2009 om kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (Kor-

bøl mfl. 2009). Områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde beskrives og vur-
deres 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, se tabell 1. Verdien blir fastsatt langs 

en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi. Verdien av de ulike deltema blir vurdert hver for 

seg, og danner grunnlag for en samlet vurdering av biologisk mangfold. 

 
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene knyttet til biologisk mangfold. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 

Kilder:  

Korbøl mfl. 2009, 

Kålås mfl. 2010 

 Andre områder 

 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene sårbar 
(VU), nær truet (NT) 

eller datamangel (DD) i 

Norsk Rødliste 2010 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene kritisk 
truet (CR) eller sterkt 

truet (EN) i Norsk 

Rødliste 2010 

 Arter på Bern liste II og 

Bonn liste I 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

Korbøl mfl. 2009 

 Naturtypelokaliteter med 

verdi C (lokalt viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med 

verdi B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med 

verdi A (svært viktig) 

 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006) 

 Områder med arts- og 
individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen 

– håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med arts- og 
individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 2-3 

 Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

 Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 4-5 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDISETTING 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE  

 

Geologi og løsmasser 

Stordammen ligger innenfor Oslofeltet. Berggrunnen består dels av kalkstein, leirstein og sandstein av 

tidlig silurisk alder tilhørende den såkalte Bærumsgruppen, dels av sandstein av seinsilurisk alder som 
tilhører Ringeriksgruppen (figur 3). Dette er gjennomgående næringsrike bergarter som avgir viktige 

plantenæringsstoffer. Eiendom gnr. 83, bnr. 36 ligger på rik kalkgrunn. Løsmassene i tiltaksområdet 

består av forvitringsmateriale (figur 4), men lokalt er det utviklet noe torv og myr. Boniteten i området 

er høy. Ellers omkring Stordammen veksler boniteten fra middels til høy (figur 5). 

 

 

Figur 3. Berggrunnen ved Stordammen består av næringsrik kalkstein, leirstein og sandstein av tidlig 

silurisk alder (lys grønt) og av sandstein av seinsilurisk alder (lys gult) (kilde: www.ngu.no/kart 
arealisNGU). 

 

 

Figur 4. Tiltaksområdet ved Stordammen er dekket av forvitringsmateriale (fiolett) (kilde: www.ngu. 
no/kart/arealisNGU).   
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Figur 5. Arealene nordvest for Stordammen har høy bonitet. Ellers rundt tjernet veksler boniteten fra 

middels til høy (www.ngu.no/kart/arealisNGU). 

 
Klima 

Tiltaksområdet ved Stordammen ligger forholdsvis lysåpent til, med relativt god solinnstråling fra øst 

og sør gjennom hele året. I tillegg til lysforhold er temperatur og nedbør viktig for planters vekst-
sesong. Tiltaksområdet har et svakt innlandspreget klima kjennetegnet av moderate nedbørmengder, 

kjølige vintrer og varme somrer. Ved Blektjern (214 moh.) tre-fire km øst for tiltaksområdet er årlig 

nedbørmengde 975 mm. Det faller mest nedbør i månedene september-oktober (112-117 mm), minst i 
februar (46 mm) og april (49 mm). Det mangler temperaturdata fra denne målestasjonen. På Marien-

lyst (3 moh.) i Drammen ca. fem km øst for tiltaksområdet er årsmiddeltemperaturen 5,5 
o
C, med juli 

som varmeste måned (16,8 
o
C) og januar som kaldeste måned (-5,6 

o
C) (Meteorologisk institutt 2012). 

På Konnerud ligger det normalt snø vinterstid. 

 
Vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og er avgjørende for inndelingen i 

vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner. Stordammen ligger i den sørboreale vegetasjonssonen (se 

Moen 1998), som er dominert av barskoger, men som også omfatter store arealer med oreskog og 

høgmyr (figur 6). I solvendte lier med godt jordsmonn finnes dessuten bestander av edellauvskog og 
tørrengvegetasjon. Typisk for sonen er et sterkt innslag av arter med krav til høy sommertemperatur. 

Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 

vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet – der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 
klimafaktorene. Ifølge Moen (1998) ligger tiltaksområdet i overgangssonen mellom den svakt osean-

iske seksjon (O1) og den klart oseaniske seksjon (O2). Den svakt oseaniske seksjon preges av at de 

mest typiske vestlige artene og vegetasjonstypene mangler, samtidig som svake østlige trekk inngår. 
Den klart oseaniske seksjon er preget av vestlige vegetasjonstyper og arter, i tillegg inngår en del svakt 

østlige trekk, noe som delvis henger sammen med lavere vintertemperatur (se Moen 1998).  
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Figur 6. Stordammen grenser i sør og vest mot store skogsområder, i nord og nordøst mot hytter, 

boliger og jordbruksområder omkranset av skogsmark, og i øst mot et sikret friluftsområde. Bak dette 

ligger tettbebyggelsen på Konnerud (kartgrunnlag: http://norgeibilder.no/). 

 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Drammen kommune har gjennomført en kartlegging av et utvalg av naturtyper og verdisetting av 

biologisk mangfold i samsvar med DN-håndbok 13. Ingen naturtyper er til nå registrert innenfor, eller 
nær, tiltaksområdet ved Stordammen. Ved Skalstadkrysset, ca. 250 nordøst for vannspeilet, står 

imidlertid en gammel, fredet sommereik med B-verdi; viktig. Forekomsten er nærmere beskrevet av 

Fylkesmannen i Buskerud (2011) og avmerket i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase 
(www.naturbase.no) (figur 7). Det er ikke gjennomført kommunal viltkartlegging i Drammen, eller i 

nabokommunen i vest, Nedre Eiker. Viltkartleggingsresultater fra tilstøtende Sande og Øvre Eiker 

kommuner antyder imidlertid at skogsområdene sør og vest for Drammen er viktige leveområde for 
hjortedyrene elg, rådyr og til dels hjort, samt skogshønsartene storfugl, orrfugl og jerpe. Iflg. Rov-

basen (http://dnweb12.dirnat.no/rovbase/) er det indikasjon på at gaupe har tatt sau ved Seteråsen ca. 

ni km vestnordvest for Stordammen i juni 2012. Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no) 

(figur 8) refererer i/ved Stordammen til plantefunnene brunskjene (år 1881), sandfiol og grusfiol 
(1925), knollerteknapp (1922), klubbestarr (1932) og vasspest (2005); fugleobservasjonen dvergspett i 

åsen sør for Stordammen (1994), og i selve Stordammen; edelkreps, stordamsnegl og nordskivesnegl, 

samt fiskeartene ål, abbor, ørret, ørekyt, gjedde, brasme, gullbust og vederbuk. Ingen arealer er vernet, 
eller foreslått vernet, nær Stordammen. Det finnes heller ikke vernete vassdrag i dette området. 

 

http://norgeibilder.no/
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Figur 7. Utskrift fra Naturbasen (www.naturbase.no) viser at ingen naturtyper, viltområder, trekkvei-

er, kulturlandskap eller verneområder er avmerket innenfor, eller nær, tiltaksområdet ved Stor-

dammen. Ved Skalstadkrysset nordøst for dammen står imidlertid en fredet eik, og i øst er store deler 
av strandsonen sikret som friluftsområde og tilrettelagt for bading. Her finnes også toalett og turstier. 

 

 

Figur 8. Utskrift fra Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no).  

 
 

RØDLISTEARTER 

Under feltarbeidet ved Stordammen 6. juli 2012 ble følgende rødlistearter (jf. Kålås mfl. 2010) regi-
strert: Ask (kategori NT; nær truet), strandsnipe (NT), fiskeørn (NT) og stær (NT) (tabell 2). Både 

unge og eldre eksemplarer av ask vokste flere steder langs nordsiden av dammen, spesielt i tilknyt-

ning til kulturlandskapet. Strandsnipe var knyttet til selve strandsonen, sannsynligvis hekker flere par 
rundt Stordammen. Fiskeørn ble observert mens den fanget fisk forholdsvis nær flere badegjester i 

friluftsområdet langs østsiden av Stordammen (figur 9). Etterpå landet fuglen for å hvile i et tre nær 

strandsonen på sørvestsiden av dammen. Stær er primært knyttet til kulturlandskapet, men ble obser-

vert på streif over Stordammen.  

http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 9. Fiskende fiskeørn (NT) nær friluftsområdet i sørøstre del av Stordammen 6. juli 2012. Foto: 

Ole Kristian Spikkeland. 

 
Utover dette skal iflg. Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no) brunskjene (NT) ha blitt 

registrert ved ”Konnerudtjernet” i 1881, mens artene ål (kategori CR; kritisk truet) og edelkreps 

(kategori EN; sterkt truet) skal være knyttet til selve innsjømiljøet i Stordammen i nyere tid. Det er 

stort potensiale for å registrere andre rødlistearter i området, spesielt blant fugler som opptrer på streif.  
 

 Temaet rødlistearter har middels verdi for terrestre arter på eiendommen, og stor verdi dersom 

arter tilknyttet ferskvannsmiljøet (ål og edelkreps) medregnes. 

 
Tabell 2. Rødlistearter ved Stordammen på Konnerud i Drammen kommune. Rødlistestatus iht. Kålås 
mfl. (2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.no. 

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer 

Ål CR (kritisk truet) Stordammen, Artsdatabanken  Høsting, påvirkning på habitat, 

forurensning, tilfeldig mortalitet 

Edelkreps EN (sterkt truet) Stordammen, Artsdatabanken  - 

Ask NT (nær truet) Kulturlandskap, ved Stordammen    Fremmede arter 

Brunskjene NT (nær truet) ”Konnerudtjernet” 1881 Påvirkning på habitat 

Strandsnipe NT (nær truet) Stordammen  Påvirkning utenfor Norge 

Fiskeørn  NT (nær truet) Stordammen Menneskelig forstyrrelse, 
påvirkning utenfor Norge 

Stær  NT (nær truet) Kulturlandskap, ved Stordammen    Påvirkning på habitat, påvirkning 

utenfor Norge 

 

 

NATURTYPER 

DNs Naturbase viser ingen prioriterte naturtyper (jf. DN-håndbok 13) i tiltaksområdet. Stordammen er 
tidligere demmet opp og ligger på kalkrik grunn med noe tilsig fra bebyggelse og et fragmentarisk 

utbredt kulturlandskap i nord og øst. Nordlige og nordvestlige del av Stordammen, herunder områdene 

som grenser inn mot eiendom gnr. 83, bnr. 36, kan henføres til naturtypen evjer, bukter og viker (E12), 

utforming bukter og viker (E1202), verdi viktig (B-verdi). Både bekkeutløp, takrør-/elvesnelleområd-
er, gruntvannsområder og flytebladsvegetasjon er representert, mens de tilstøtende landområdene har 

innslag av sumpskog. Skogen på vestre del av eiendom gnr. 83, bnr. 36 er en kalkskog (F03), utform-

ing kalkgranskog (F0304), verdi lokalt viktig (C-verdi) (jf. DN-håndbok 13).  
 

For øvrig regnes innsjø (Stordammen) som ”nær truet” (NT) naturtype i oversikten over rødlistede 

naturtyper i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011), mens lågurt-grankalkskog (skogsmarka på, og vest 

for, eiendom gnr. 83, bnr. 36) regnes som ”sårbar” (VU) naturtype. 
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 Temaet prioriterte naturtyper har middels verdi på eiendommen. 

 

 

 
 

 

  

Figur 10. Kalkgranskog dominerer på og nær eiendom gnr. 83, bnr. 36 (øverst t.v.). Her inngår flere 

kravfulle plantearter, blant annet; firblad (øverst t.h.), blåveis (nederst t.v.) og trollbær (nederst t.h.). 
Foto: Ole Kristian Spikkeland. 

 

 

KARPLANTEFLORA  

Karplantefloraen langs nord- og nordvestsiden av Stordammen er gjennomgående rik, og betinget av 
gunstige berggrunnsforhold og et godt klima. Terrenget heller slakt ned mot strandsonen og videre ut-

over i vannet på hele den aktuelle strekningen, slik at dammen er langgrunn i dette området. I strand-

sonen (figur 11 og 12) dominerer takrør, elvesnelle, sennegras og flaskestarr. Flyteplantevegetasjonen 
utenfor lå vanskelig tilgjengelig med tanke på videre undersøkelser, men er dominert av tjønnaksarter, 

blant annet hjertetjønnaks. I beskyttete partier vokser andemat. Andre registrerte karplanter i strand-

sonen, og partiet like bakenfor, er: Gulldusk, myrhatt, engsnelle, skogsivaks, slyngsøtvier, bekkeblom, 
sumphaukeskjegg, vendelrot, myrmaure, marikåpeart, gulstarr, grønnstarr, stjernestarr, gråstarr, slåtte-

starr, bleikstarr, kornstarr, myrtistel, engforglemmegei, engsoleie, skogstjerneblom, grasstjerneblom, 

kranskonvall, skogrørkvein, engkarse, skvallerkål, rød jonsokblom, hundekjeks, geitrams, mjødurt, 

krattmjølke, stornesle, kratthumleblom, kystbjønnkjeks og gul daglilje (forvillet hageplante). På små 
flater med fjell i dagen vokser bitterbergknapp og hvitbergknapp. I de fuktigste partiene ut mot vann-

speilet består tre- og busksjiktet av gråor, hengebjørk, hegg, selje og andre Salix-arter. På litt tørrere 

grunn inngår i tillegg spisslønn, ask, rogn, hassel, osp, eik, trollhegg, gran, furu, einer, krossved og 
hyll. 
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Figur 11. Strandsonen langs eiendom gnr. 83, bnr. 36. Foto: Ole Kristian Spikkeland. 

 

  
 

 

 

 

Figur 12. Utvalgte karplanter i strandsonen: Gulldusk (øverst t.v.), slyngsøtvier (øverst t.h.), senne-

gras (nederst t.v.) og skogsivaks (nederst t.h.). Foto: Ole Kristian Spikkeland. 
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Figur 13. Frisk engvegetasjon på flaten foran eksisterende bygning på eiendom gnr. 83, bnr. 36. Foto: 

Ole Kristian Spikkeland. 
 

I sonen litt opp fra vannspeilet i Stordammen opptrer flere arter som indikerer rike jordbunnsforhold: 

Brunrot, skogsvinerot, tyrihjelm, trollbær, firblad, liljekonvall og blåveis. I bunnsjiktet vokser maigull, 

gauksyre, maiblom og hvitveis. Andre registrerte arter på blant annet fastmarka på eiendom gnr. 83, 
bnr. 36 (figur 13) er: Prestekrage, rødknapp, skogstorkenebb, gjerdevikke, gulflatbelg, knollerteknapp, 

liljekonvall, blåkoll, bråtestarr, markjordbær, blåfjær, smalkjempe, tveskjeggveronika, legeveronika, 

vanlig arve, beitesveve, hårsveve, ryllik, blåklokke, stormaure, gjetertaske, tepperot, firkantperikum, 
rødkløver, hvitkløver, skogkløver, skogfiol, teiebær, småmarimjelle, groblad, hestehov, løvetann, hår-

frytle, ryllik, gulaks, hengeaks, hundekveke, hjertegras, engkvein, sølvbunke, hundegras, smyle, tytte-

bær, blåbær, skogburkne, einstape, hengeving, nyperose og tysbast. I tillegg forekommer orkidèene 
skogmarihånd, nattfiol og rødflangre i moderat antall (figur 14).  

 

   

Figur 14. Tre orkidèer ble registrert på eiendom gnr. 83, bnr. 36 ved Stordammen 6. juli 2012: 
Skogmarihånd (venstre), nattfiol (midten) og rødflangre (høyre). Foto: Ole Kristian Spikkeland. 
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Av svartelistete arter (jf. Gederaas mfl. 2007), finnes vasspest i Stordammen (jf. Artsdatabankens arts-

kart) og parkslirekne noe øst for eiendom gnr. 83, bnr. 36. Artsmangfoldet av karplanter i og omkring 

tiltaksområdet ved Stordammen er stort i lokal/regional målestokk, hvilket tilsier middels til stor verdi. 

 
 Temaet karplanter har middels til stor verdi på eiendommen. 

 
FUGL OG PATTEDYR 

Under feltarbeidet 6. juli 2012 ble det registrert bever og funnet gangveier og andre sportegn etter 
arten i strandsonen øst for eiendom gnr. 83, bnr. 36 (figur 15). Sannsynligvis opptrer også elg, rådyr, 

hjort, rødrev, mår, hare, mink, røyskatt og ulike arter av smågnagere, spissmus og flaggermus vanlig i 

dette området. I Stordammen ble det observert stokkand med ungekull, strandsnipe, linerle, fiskeørn 
(figur 9), gråhegre (figur 15), sivspurv og låvesvale. I skogsområdene nær dammen ble ellers regi-

strert; ringdue, munk, hagesanger, løvsanger, rødstrupe, jernspurv, gråtrost, rødvingetrost, spettmeis, 

kjøttmeis, blåmeis, grønnfink og grønnsisik samt streifindivider av stær og gråspurv. I de større skogs-

områdene mot vest opptrer sannsynligvis skogshønsene orrfugl, storfugl og jerpe, og spettene flagg-
spett og svartspett. I kulturlandskapet rundt Stordammen finnes trolig kattugle.  

 

Fugle- og pattedyrfaunaen i og omkring Stordammen framstår som alminnelig rik for regionen. 
Vurderingen bygger på utførte observasjoner, funn av spor og sportegn, gjennomgang av litteratur og 

databaser samt forfatterens generelle kunnskap om faunaen i regionen. 

 

 Temaet fugl og pattedyr har liten til middels verdi på eiendommen. 

  

  
 

 

Figur 15. Ferske beversportegn, og fiskende gråhegre, ved Stordammen. Foto: Ole Kr. Spikkeland. 
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SAMLET VURDERING AV VERDIER 

De omtalte naturverdiene knyttet til tiltaksområdet gnr. 83, bnr. 63 ved Stordammen er gitt verdi 

”middels” for temaene; rødlistearter og naturtyper; verdi ”middels til stor” for tema karplanter, og 

verdi ”liten til middel” for tema; fugl og pattedyr (tabell 3). 

 
Tabell 3. Samlet vurdering av verdier for biologisk mangfold ved gnr. 83, bnr. 63 Stordammen i 
Drammen kommune. 

Fagtema Status  
Verdi   

  Liten            Middels              Stor 

Rødlistearter*  
*)terrestrisk miljø 

Ask (NT), brunskjene (NT), strandsnipe (NT), fiskeørn 
(NT) og stær (NT). I tillegg ål (CR) og edelkreps (EN) 

------------------------------------------- 

                               

Naturtyper 

 

Evjer, bukter og viker (E12), utforming bukter og viker 
(B-verdi) og kalkskog (F03), utforming kalk-granskog 

(C-verdi). Ellers er innsjø en ”nær truet” (NT) naturtype i 

oversikten over rødlistede naturtyper, mens lågurt-

grankalkskog regnes som ”sårbar” (VU) naturtype 

------------------------------------------- 

                               

Karplanter  

 

Gjennomgående rik flora på grunn av gunstige berg-
grunnsforhold og godt klima. Stort artsmangfold i 

lokal/regional målestokk  

------------------------------------------- 

                                          

Fugl og pattedyr Vanlige arter i lokal/regional målestokk ------------------------------------------- 

              

 
Tiltaksområdet består samlet av vanlige og litt krevende arter, samt litt krevende naturtyper. Som følge 

av baserik berggrunn og gunstig lokalklima, er artsmangfoldet av karplanter forholdsvis stort både 

langs Stordammen og på tilstøtende skogsmark ved eiendom gnr. 83, bnr. 63 (figur 16). 

 

 

Figur 16. Eiendom gnr. 83, bnr. 36 (hvit pil) ligger i overgangen mot store skogsområder i vest (kart-

grunnlag: http://norgeibilder.no/). 

http://norgeibilder.no/
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Den omsøkte oppføringen av tilbygg på eksisterende hyttetomt vil berøre baserik skogsmark med gran 

som dominerende treslag. Sonen nærmest bygningsmassen består imidlertid av åpent areal, som de 

seineste årene er preget av gjengroing (figur 17). Det ble registrert mange karplantearter på eien-

dommen, hvorav flere lågurter og høgstauder som krever godt jordsmonn. Blant disse er orkideene 
skogmarihånd, nattfiol og rødflangre. Samtlige arter ble imidlertid registrert like hyppig utenfor som 

innenfor eiendomsgrensene til gnr. 83, bnr. 63 – og indikerer at hele området med kalkstein, leirstein 

og sandstein i berggrunnen (jf. figur 3) er godt egnet for plantevekst. Eneste rødlistet planteart på 
eiendommen er ask (NT). Dette treet vokser vanlig både i og utenfor tomta. 

 

Også når det gjelder fugl og pattedyr, synes artsinventaret langs nordvestsiden av Stordammen å være 
representativt for regionen. Samtlige rødlistearter er vanlige i distriktet. Stær (NT) finnes ved bebyg-

gelse og kulturlandskap og er streiffugl i området. Strandsnipe (NT) hekker med stor sannsynlighet 

vanlig langs hele strandsonen til Stordammen og ved øvrige innsjøer og elvestrenger i regionen. Fiske-

ørn (NT) bruker regelmessig Stordammen som fiskeplass og hekker sannsynligvis i skogområdene 
sørvest for dammen. Arten var tidligere rødlistet i en sterkere kategori (VU; sårbar), men fikk rødliste-

status nedgradert til NT i 2010, fordi den norske bestanden ser ut til å være i svak vekst. Fuglen som 

ble observert under feltarbeidet, fisket nær opptil badegjester. Det er først og fremst ved reirområdet 
fiskeørnen er vàr overfor forstyrrelser. Av ikke-rødlistete fuglearter ble gråhegre observert fiskende i 

strandsonen ved eiendom gnr. 83, bnr. 63. Gråhegre har blitt stadig vanligere i Norge. Det er heller 

ingen indikasjoner på at de to øvrige artene som var knyttet til strandsonen i Stordammen, stokkand og 
sivspurv, har negativ bestandsutvikling. Begge disse artene regnes som vanlig forekommende i 

mesteparten av landet. Den øvrige registrerte fuglefaunaen bestod av vanlige og vidt utbredte arter.    

 

  
 

 

 

 

Figur 17. Områdene rundt eksisterende bygningsmasse på eiendom gnr. 83, bnr. 36 ved Stordammen 

er preget av gjengroing, noe som reduserer artsmangfoldet. Foto: Ole Kristian Spikkeland. 
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VURDERING AV TILTAKET 

 

Naturmangfoldloven har som forvaltningsmål at arter skal forekomme i livskraftige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder; at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas og at økosystemene sine 

funksjoner, struktur og produktivitet skal bli ivaretatt så langt det er rimelig (§§ 4-5). Basert på de 

funn og registreringer som er gjort på, og nær, eiendom gnr. 83, bnr. 36 på Konnerud, og med natur-
mangfoldloven som utgangspunkt, anses oppføring av et tilbygg i størrelsesorden 25 m

2
 på eksister-

ende hytte å ikke ha vesentlig negativ innvirkning på vegetasjon, flora eller dyreliv i området.  Det er 

rike jord- og berggrunnsforhold på eiendommen, men lignende rike forhold ble registrert like utenfor 

eiendommens grenser – og er for øvrig nokså typisk for deler av dette distriktet. Det skal ikke benyttes 
kjøretøy fram til eiendommen. Fastmarksvegetasjonen er gjennomgående robust, og vil kunne tåle en 

del tråkk og slitasje. Som avbøtende tiltak forutsettes det at det ikke hogges ask (rødlistet i kategori 

NT) på eiendommen, at orkidéforekomstene ikke berøres, og at mest mulig av randvegetasjonen langs 
Stordammen forskånes mot inngrep. 
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