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FORORD 
 
 
Os kommune utarbeider en områdereguleringsplan for Fv 552 Hatvikvegen i Os kommune. ABO Plan 
& Arkitektur AS forestår selve planarbeidet på oppdrag fra Os kommune. Fylkesmannen i Hordaland 
har i brev datert 20. februar 2014 påpekt at planen må vurderes på nytt etter at planlagte inngrep i en 
edelløvskog nord for Hatvik ferjekai er tilstrekkelig utredet og vurdert etter naturmangfoldloven. 
Fylkesmannen mener også at det mangler en vurdering av Lonaelva som mulig sjøaureførende vass-
drag.  
 
På oppdrag fra Os kommune har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en oversikt over de aktuelle 
naturverdiene og foretatt en enkel vurdering av tiltaket på én avgrenset naturtypelokalitet og på vass-
draget Lonaelva. Rapporten omfatter emnene rødlistearter, verdifulle naturtyper og akvatisk miljø. 
Resultatene fra kartleggingen danner grunnlaget for utarbeidelse av denne rapporten. Intensjonen er å 
peke ut verdifulle arealer og forekomster, og vurdere virkningen en eventuell utbygging vil ha på disse 
verdiene, slik at de skal kunne ivaretas best mulig.     
 
Torbjørg Bjelland er dr.scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Ole 
Kristian Spikkeland er cand.real. i terrestrisk zoologisk økologi med spesialisering innen fugl, og Bjart 
Are Hellen er cand.scient. i zoologisk økologi med fiskebiologi som spesialfelt. Denne rapporten 
bygger på en befaring av tiltaksområdet utført av Ole Kristian Spikkeland og Bjart Are Hellen den 26. 
juni 2014, samt fotografier og skriftlige kilder. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Os kommune, ved Asle J. Andås, for oppdraget og saksbehandler hos 
ABO Plan & Arkitektur AS, Ola Klyve Dalland, for godt samarbeid underveis i prosessen. 
 

Bergen, 18. august 2014 
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SAMMENDRAG  
 
Bjelland, T., Spikkeland, O.K. & Hellen, B.A. 2014.  

Reguleringsplan Fv 552 Hatvikvegen i Os kommune. Virkning på viktige naturtyper og 
Lonaelva. Rådgivende Biologer AS, rapport 1922, 27 sider, ISBN 978-82-8308-092-6.  

 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Os kommune utredet virkningen en områderegulerings-
plan for Fv 552 Hatvikvegen i Os kommune, Hordaland har på viktige naturtyper og Lonaelva. 
 

TILTAKET 
Formålet med områdereguleringsplanen er, ifølge Os kommune sin saksutredning (sitat): 
 

«Fylkesveg 552/ Hatvikvegen frå Hegglandsdalsvegen og til Hatvik manglar gang- og sykkelveg. 
Vegen har varierande standard med mange avkjøringar og er i liten grad tilrettelagt for mjuke 
trafikantar. Med dagens trafikkmengde og planlagt utbygging på Bjåneshalvøya er det behov for 
opprusting av vegstrekninga med utbygging av gang og sykkelveg. Planområdet er på ca. 216 daa. 
Den aktuelle vegstrekninga av Hatvikvegen er omtrent 4 kilometer lang. Vegstrekninga som no skal 
regulertast ligg i eit LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde) i gjeldande arealplan. Elles 
viser gjeldande arealplan eit eksisterande bustadområde langs Midtbøvegen og eit framtidig bustad-
område på Klyve. I tillegg grensar planen inn til gjeldande kommunedelplan for Bjånes.» 
 

NATURMANGFOLDLOVEN 
Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til an-
vendelse i denne sammenhengen (§ 9). Beskrivelsen av naturmiljøet og naturens mangfold tar også 
hensyn til de samlete belastingene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 
10). Det er beskrevet avbøtende tiltak, slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig blir avgrenset 
(§ 12). 
 

VERDIVURDERING 
RØDLISTEARTER 

I influensområdet er følgende rødlistearter registrert: Fiskemåke (NT), strandsnipe (NT), ål (CR), liten 
ramsløkflue (EN), spretthalen Micranurida sensillata (EN), ask (NT), alm (NT), stortrollurt (VU) og 
rødflekklav (VU). Tema rødlistearter har stor verdi.  
 
VERDIFULLE NATURTYPER 

Det er registrert én naturtype; rik edelløvskog ved Hatvik ferjekai, med B-verdi. Tema verdifulle 
naturtyper har middels verdi.  
 
AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 
Lonaelva er eneste elveløp av betydning i influensområdet. Lonaelva er gyte- og oppvekstområde for 
sjøaure. Elveløp er samtidig en rødlistet naturtype med status «nær truet» (NT). Tema verdifulle 
lokaliteter har middels verdi.  
 
Fisk og ferskvannsorganismer 
Det er god produksjon av sjøaureyngel på hele den anadrome strekningen av Lonaelva. Tidligere er 
det også registrert ål og stingsild. Det finnes med stor sikkerhet ikke elvemusling i Lonaelva. God 
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produksjon av ungfisk av sjøaure fører til middels verdi med hensyn på fisk og ferskvannsorganismer. 
 
Middels verdi for verdifulle lokaliteter og middels verdi for fisk og ferskvannsorganismer gir middels 
verdi for akvatisk miljø.  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS 
0-ALTERNATIVET 

0-alternativet omfatter i dette tilfellet dagens situasjon i influensområdet, med tilhørende arealinngrep, 
trafikk, ferdsel, forstyrrelser og forurensing. Mulige klimaendringer vil kunne gi høyere temperaturer 
og mer nedbør i influensområdet, men i Os er det ikke ventet at mildere vintrer skal føre til noe 
vesentleg endring i flora eller fauna. 0-alternativet vurderes å ha liten negativ konsekvens (-) for det 
biologiske mangfoldet knyttet til influensområdet. 
 
RØDLISTEARTER 

Da det allerede er en del støy og trafikk i influensområdet, er det først og fremst framtidige arealbeslag 
som vil ha virkning for rødlistearter. En utbygging vil berøre ask (NT), alm (NT) og habitatet til liten 
ramsløkflue (EN), muligens også forekomster av spretthalen Micranurida sensillata (EN), stortrollurt 
(VU) og rødflekklav (VU). Fiskemåke (NT) og strandsnipe (NT) berøres ikke. Utbyggingen ventes å 
ha liten negativ virkning for ål (CR) i Lonaelva.  
 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens både i anleggs- og driftsfasen (-).  
 
VERDIFULLE NATURTYPER 

Nedre del av naturtypen rik edelløvskog ved Hatvik ferjekai vil bli direkte berørt av hogst og varige 
arealbeslag. I denne sonen vokser først og fremst alm, ask, bjørk og hassel. I feltsjiktet dominerer 
ramsløk og storfrytle. Ellers opptrer myske, skogstarr, stortveblad, skogsvingel, kratthumleblom, 
junkerbregne og svartburkne. Samtlige arter er karakteristiske for rike edelløvskoger i denne regionen. 
Bergveggen i øvre del av lokaliteten vil ikke bli berørt av tiltaket. Støy og forstyrrelser i anleggsfasen 
vil ikke ha virkning for verdifulle naturtyper.  
 

 Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens i anleggsfasen (0).  
 Middels verdi og middels til stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens i driftsfasen (--). 
 
AKVATISK MILJØ 

Den planlagte utbyggingen berører Lonaelva der Fv 522 i dag krysser vannstrengen. På sørsiden av 
vegen går elven i et 90 m langt rør. Dersom det er aktuelt å forsterke vegfundamentet her, og eventuelt 
legge nytt rør, kan arbeidene medføre avrenning av finpartikulært materiale til elven. Dette kan 
redusere produktiviteten i elven i perioder med forurensning, og gi redusert overlevelse i gytegropene 
for sjøaure, dersom utslippene blir svært store. Berøringsområdet mellom utvidelsesområdet og elven 
er imidlertid lite, og det er ikke antatt at utslippene vil bli av en slik størrelse at det vil påvirke 
eggoverlevelsen i gytegropene. Det er ventet at tiltaket har ubetydelig virkning på produksjonen og 
overlevelsen til fisk, dersom anleggsarbeidet utføres utenom smoltutvandringsperioden.  
 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-) 
 Middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens i driftsfasen (0) 
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SAMLET VURDERING 

Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Hatvikvegen: 
 

 
 
 
AVBØTENDE TILTAK 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke 
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 
er viktig at eventuelle avløp ikke føres direkte til vassdraget. På steder der dette er uunngåelig, bør 
anleggsarbeidet legges utenom smoltutvandringsperioden, 1. mai – 1. juni, da fisken er mest sårbar. 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Datagrunnlaget for den foreliggende konsekvensutredning vurderes som godt. Det vil ikke være behov 
for oppfølgende undersøkelser eller overvåkning tilknyttet den planlagte utbyggingen av Fv 552 
Hatvikvegen. 
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FV 552 HATVIKVEGEN 
 
Os kommune utarbeider en områdereguleringsplan for Fv 552 Hatvikvegen på strekningen Solstrand-
vegen – Hatvik ferjekai i Os kommune (figur 1). Forslaget til områderegulering Hatvikvegen ble lagt 
ut til offentlig ettersyn 17. desember 2013.  
 

 
Figur 1. Plankart over den vurderte vegstrekningen ved Hatvik ferjekai på Hatvikvegen i Os kommune 
(kilde: ABO Plan & Arkitektur AS). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på befaringer av 
området utført av Ole Kristian Spikkeland og Bjart Are Hellen 26. juni 2014 (se sporlogg i vedlegg 1). 
Det er videre funnet informasjon fra diverse litteratur og søk i nasjonale databaser og nettbaserte 
karttjenester. En liste over litteratur og databaser finnes under referanser til slutt i rapporten. Det er 
også vurdert hvor gode grunnlagsdataene er, noe som gir et mål på usikkerheten i vurderingene. Dette 
følger skalaen som er gitt i Brodtkorb & Selboe (2007) (tabell 1). For denne konsekvensutredningen 
vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt (3). 
 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 
0 Ingen data 
1 Mangelfullt datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i 
Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten 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 
 ----------------------------------------------------------- 
                               Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKETS VIRKNING 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og 
virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 
stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 
 

 Virkning 
   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  Eksempel 
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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 ni-delt skala fra meget stor negativ 
konsekvens til meget stor positiv konsekvens (figur 2).  
 
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konse-
kvenser er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne 
måten er å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil 
også gi en rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en 
bør fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
 

Figur 2. «Konsekvensvifta». Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets 
verdi for det aktuelle tema og tiltakets virkning/ 
omfang på temaet. Konsekvensen vises til høyre, på 
en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) 
til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje 
midt på figuren angir ingen virkning og ubetydelig/ 
ingen konsekvens (etter Statens Vegvesen 2006). 
  
 
BIOLOGISK MANGFOLD 

For temaet biologisk mangfold, som i denne rapporten er behandlet under overskriftene rødlistearter, 
verdifulle naturtyper og akvatisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009; «Kartlegging 
og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk» (Korbøl mfl. 2009). Truete 
vegetasjonstyper følger Fremstad & Moen (2001) og skal ifølge malen være med for å gi verdifull 
tilleggsinformasjon om naturtypene, dersom en naturtype også viser seg å være en truet vegetasjons-
type. I tillegg til Fremstad & Moen (2001), er registrerte naturtyper også vurdert i forhold til over-
sikten over rødlistete naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Denne oversikten, som følger NiN-
systemet, har med den siste oppdaterte kunnskapen om naturtyper i vurderingene av truethetskategori-
ene.  
 
Ofte berører arealbeslag vanlig vegetasjon som ikke kan klassifiseres som naturtyper (jf. DN-håndbok 
13) eller truete vegetasjonstyper. Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. 
Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
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Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
RØDLISTEARTER 
Kilder: NVE-veileder 3-2009, 
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 

VERDIFULLE  
NATURTYPER 
Kilder: DN-håndbok 13,  
NVE-veileder 3-2009, 
Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Naturtypelokaliteter med verdi 
C (lokalt viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 
B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 
A (svært viktig) 
 

AKVATISK MILJØ 
Verdifulle lokaliteter 
Kilde: DN-håndbok 15 
Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Andre områder  Ferskvannslokaliteter med verdi 
B (viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi 
A (svært viktig) 

Fisk og ferskvannsorganismer 
Kilde: DN-håndbok 15 

DN-håndbok 15 ligger til grunn, men i praksis er det nesten utelukkende verdien for fisk som blir vurdert 
her  

 
AKVATISK PRØVETAKING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 26. juni 2014. Det ble elektrofisket på fire 
stasjoner i Lonaelva. Stasjonene var fra 5 til 15 m lange og dekket hele det vanndekte arealet på disse 
strekningene. Hver stasjon ble elektrofisket én gang, og det er beregnet tetthet basert på at hele 
elvearealet er vanndekt (2 m bredde) og en fangbarhet på 0,4 for årsyngel (fisk under 7 cm) og 0,6 for 
eldre fisk (Håndbok i Miljødesign for regulerte vassdrag, Forseth & Harby 2013). Alderen til fisken 
ble fastsatt ut fra lengdefordelingen på den enkelte stasjon.  
 
All fisk ble artsbestemt, lengdemålt og satt tilbake i elven. Elektrofiskestasjonene dekket hele elve-
bredden. Inntrykket under elektrofisket var at stasjonene i stor grad var typiske for elven, og det er 
sannsynlig at representativiteten på det innsamlede materiale er god i forhold til det som finnes av fisk. 
Det var svært lav vannføring, og vanntemperaturen var ca. 13 °C under elektrofisket. 
 
Tabell 3. Oversikt over elektrofiskestasjoner i Lonaelva 26. juni 2014.  
Stasjon Plassering Beskrivelse  

1 32 V 307530 6679234 Ovenfor Fv 552   
2 32 V 307095 6678773 Ca. 700 m nedstrøms Fv 522  
3 32 V 306314 6678165 Ca. 30 m nedstrøms veg til Bjånes  
4 32 V 306216 6678086 Nederst på anadrom strekning  

 
 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet til Hatvikvegen omfatter arealer avgrenset til vegformål.   
 
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både 
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influens-
området å være 100 m fra tekniske inngrep, mens det for fisk vurderes å være hele strekningen av 
Lonaelva som ligger nedstrøms områdene som er avgrenset til vegformål.    
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

GENERELT 
Den aktuelle strekningen på Fv 552 Hatvikvegen ligger like vest for Hatvik ferjekai, ca. fem km nord-
øst for Osøyro i Os kommune, Hordaland. Området ligger nordøst i Moldadalen, mellom Berge i nord 
og Hattvik i sør, som munner ut i Fusafjorden (figur 3).  
 

 
Figur 3. Hatvikvegen ved Hattvik ferjekai (markert med svart ellipse) ligger i Os kommune, ca. fem 
km nordøst for Os sentrum. 
 
NATURGRUNNLAGET 
Berggrunnen i influensområdet består av fyllitt og glimmerskifer (figur 4). Dette er rike og til dels 
kalkholdige bergarter som avgir en del plantenæringsstoff. Løsmassedekket består av marine strand-
avsetninger sentralt i Moldadalen, ellers av forvitringsmateriale (figur 4).  
 
Klimaet i området er preget av milde vintre og relativt kjølige somre. Det er mye nedbør i området og 
mange nedbørsdager pr. år. Årsnedbøren på Fana forsøksstasjon, 12 km mot nordvest, er 2 231 mm, 
mens gjennomsnittstemperaturen i juli er 13,6 °C og i februar 0,2 °C. Hatvikvegen i Os kommune 
ligger innenfor den boreonemorale vegetasjonssonen, som er karakterisert av at varmekjære edelløv-
skogsarter dominerer. I tillegg finnes skoger dominert av bjørk og gråor samt barskoger i denne 
vegetasjonssonen. Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, 
henger vegetasjonsseksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur 
er de viktigste klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjon-
en, humid underseksjon (O3h), som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998).  
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Figur 4. Geologisk kart og løsmassekart over Bjåneshalvøya i Os kommune. Til venstre: Berg-
grunnen veksler mellom nordøstgående striper med enten fyllitt/glimmerskifer (irrgrønn) eller skifer/ 
sandstein/kalkstein (olivengrønn). Til høyre: Løsmassene består av marine strandavsetninger 
sentralt i Moldadalen, ellers av forvitringsmateriale (kilde: www.NGU.no/kart/arealis). 
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VERDIVURDERING 
 
KUNNSKAPSSTATUS FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURVERN 
Os kommune har gjennomført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Kartleggingen ble utført av 
Bjørn Moe i 2004. Resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport, men er gjort offentlige i Natur-
basen (http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase). Det er registrert én naturtype 
i influensområdet til Hatvikvegen; rik edelløvskog ved Hatvik ferjekai. Også ved Klyve noe lenger 
vest er det registrert en rik edelløvskog; Klyvelia. Denne lokaliteten er vernet som naturreservat etter 
naturmangfoldloven. På Bjåneshalvøya, like sør, er det registrert tre naturtyper: Artsrik vegkant ved 
Bjånes, kystfuruskog ved Hattvikneset og kalkskog ved Ådnavika-Salbuvika. I tillegg har Rådgivende 
Biologer AS (Johnsen mfl. 2009) identifisert seks lokaliteter med ulike naturtyper i forbindelse med 
områdene som planlegges å bygges ut på Bjåneshalvøya; kystfuruskog ved Moldaåsen, rik edelløv-
skog ved Moldegård, beiteskog ved Hattvikneset, viktig bekkedrag i Moldadalen og store, gamle tre 
ved Klyva og ved Moldegård. For øvrig foreligger det en del artsregistreringer fra influensområdet i 
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no).  
 

RØDLISTEARTER 
Under feltarbeidet ble følgende rødlistearter registrert i tiltaks- og influensområdet til Fv 552 Hatvik-
vegen: Ask (kategori NT; nær truet), alm (NT) og fiskemåke (NT). I 2009 ble også ål (kategori CR; 
kritisk truet) registrert i Lonaelva (Johnsen mfl. 2010). Artsdatabankens Artskart viser ellers registrer-
inger av liten ramsløkflue (Cheilosia fasciata) (kategori EN; sterkt truet), spretthalen Micranurida 
sensillata (EN), rødflekklav (Arthonia cinnabarina) (kategori VU; sårbar), stortrollurt (VU) og 
strandsnipe (NT) ved Hatvik. Funn av lomvi (CR) på sjøen i Hatvik er uten relevans i forhold til 
pågående vurdering av Fv 552 Hatvikvegen. Registrerte rødlistearter er listet opp i tabell 4. 
  
Tabell 4. Registrerte rødlistearter i influensområdet til Hatvikvegen. Rødlistestatus iht. Kålås mfl. 
(2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.  

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Fiskemåke  NT (nær truet) Hatvik Påvirkning fra stedegne arter, menneskelig 
forstyrrelse, høsting 

RB 2014 

Strandsnipe NT (nær truet) Hatvik Påvirkning utenfor Norge Artskart 
Ål CR (kritisk truet) Lonaelva Høsting, påvirkning på habitat, forurensing, 

tilfeldig mortalitet 
RB 2009 

Liten 
ramsløkflue 

EN (sterkt truet) Hatvik Menneskelig forstyrrelse, påvirkning på habitat Artskart 

Micranurida 
sensillata 

EN (sterkt truet) Hatvik Menneskelig forstyrrelse, påvirkning på habitat Artskart 

Ask  NT (nær truet) Hatvik Fremmede arter (sopp) RB 2014 
Alm NT (nær truet) Hatvik Påvirkning på habitat RB 2014 
Stortrollurt VU (sårbar) Hatvik Påvirkning på habitat Artskart 
Rødflekklav VU (sårbar) Hatvik Påvirkning på habitat Artskart 
 
På bakgrunn av at flere rødlistearter er kjent fra tiltaks- og influensområdet, og at noen av disse er 
vurdert som sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR), vurderes temaet rødlistearter å ha stor verdi.  
 
 Rødlistearter har stor verdi.   
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VERDIFULLE NATURTYPER  
Det er registrert én verdifull naturtype i tiltaks- og influensområdet nær Hatvikvegen: Rik edelløvskog 
(F01), med B-verdi, nord for Hatvik ferjekai (figur 5-7). Naturtyper med B-verdi tilsier at temaet 
verdifulle naturtyper har middels verdi. 
 

• Verdifulle naturtyper har middels verdi.  
 

 
Figur 5. Naturtypen rik edelløvskog (B-verdi) er registrert ved Hatvik ferjekai (kilde: Naturbasen).  
 

 
Figur 6. Naturtypen rik edelløvskog ved Hatvik ferjekai strekker seg nordover fra Hatvikvegen. 
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Figur 7. Tresjiktet i edelløvskogen ved Hatvik ferjekai domineres av alm, ask, bjørk og hassel (øverst 
t.v./t.h.). Ramsløk dekker store arealer i skogbunnen (2. rekke t.v./t.h.). Skogstarr (3. rekke t.v.). Stor-
tveblad (3. rekke t.h.). Kristtorn (nederst t.v.). Alm (nederst t.h.).  
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AKVATISK MILJØ 
VERDIFULLE LOKALITETER 

I tiltaksområdet er det bare Lonaelvvassdraget som er av en viss størrelse. Utenom denne elven finnes 
bare mindre elvestrenger/bekker med svært små nedbørfelt, som har liten verdi (figur 8). Lonaelva 
drenerer til sjø ved Moldefjæra. Nedbørfeltet er på totalt 2,7 km² og har en gjennomsnittlig avrenning 
på ca. 67 l/s/km². Dette gir en total tilrenning på ca. 5,7 mill m3 per år, som tilsvarer en gjennom-
snittlig vannføring på 0,18 m³/s ved utløpet til sjøen (Lavvann.no).  
 
Vannforekomsten «Elver på Bjånes», som Lonaelva utgjør hoveddelen av, er i Vann-Nett karakterisert 
som liten, svært kalkfattig og klar. Samlet miljøtilstand er satt til «god» (Vann-Nett, 2. juli 2014). 
Påvirkningskilder som er oppgitt er diffus avrenning fra industri, beite og eng og husdyrhold, samt at 
deler av den spredte bebyggelsen i området ikke er knyttet til avløpsnett.  
 

 
Figur 8. Lonaelvvassdraget drenerer til sjø ved Moldefjæra vest på Bjåneshalvøya. Anadrom strek-
ning er market med blå linje.  
 
Vannprøve fra vassdraget samlet inn 26. august 2009 viser at det er betydelig tilrenning av nærings-
stoff fra øvre del av anadrom strekning og ned til nedre del (Johnsen mfl. 2010). Nederst i vassdraget 
kom den gang verdiene av fosfor i tilstandsklasse «svært dårlig», mens innholdet av TOC hadde verdi 
i tilstandsklasse «dårlig». Innhold av nitrogen, og turbiditeten, hadde verdier som tilsvarer tilstands-
klasse «mindre god». Dette var imidlertid bare én enkeltprøve og er for lite grunnlag til å karakterisere 
vassdraget. Prøvene indikerer imidlertid at tilstanden i vassdraget er noe dårligere enn opplyst i Vann-
Nett.  
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 A) Plastring og forbygning ovenfor Fv 552: 

 

B) Elveløpet i øvre del ved lav vannføring: 

 
C) Grus og småstein er typisk substrat: 

 

D) Rør under vegen til Bjånes: 

 
E) Nederste del av anadrom strekning: 

 

F) Utløp til sjø: 

 

Figur 9. Ulike deler av Lonaelva 26. juni 2014.  
 
Lonaelva er anadrom opp til Lonan like oppstrøms Fv 552 (figur 9). Det er mulig for anadrom fisk å 
vandre noen lengre, men nedbørfeltet oppstrøms samløpet mellom de to elvene ved Lonane er så små 
at det er antatt at områdene ikke er egnet som produksjonsområder for anadrom fisk. De nederste 200 
m av elven er sterkt påvirket av sjøvann og er ikke å regne som anadromt produksjonsområde. Det 
meste av den anadrome elvestrekningen går langs jordbruksland. Det er fjernet kantvegetasjon langs 
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den ene siden av elveløpet på store deler av strekningen. Opp mot Fv 522 går elven i rør, og en 
strekning på ca. 50 m like oppstrøms Fv 522 er plastret, og det er her også betydelig forbygning langs 
sidene. Under vegen mot Bjånes går elven gjennom et rør som er et vandringshinder for fisk ved lav 
vannføring. Nede ved utløpet til sjøen renner elven ut gjennom tre rør og ut i Moldefjæra ved Molde-
gård. Det er god passasje for fisk gjennom disse rørene.  
 
Utenom de omtalte inngrepene virker elven å være relativt uberørt, og det er er betydelige områder 
med egnet gytesubstrat i store deler av elven. Ved lav vannføring vil imidlertid store deler av elve-
bunnen bli liggende tørr. Samlet anadrom strekning er 1,9 km. Med en gjennomsnittlig elvebredde på 
2 m, blir dette et totalt areal på 3 800 m². Med en smoltproduksjon på opp mot 30 fisk per 100 m², gir 
dette et potensiale for produksjon av over 1 000 smolt per år. Elven har følgelig et bra potensiale for 
produksjon av sjøaure.  
 
Verdifulle lokaliteter, jf. DN-håndbok 15 (2000) om kartlegging av ferskvannslokaliteter, definerer 
«verdifulle lokaliteter» som gyte- og oppvekstområder for viktige fiskearter som laks, relikt laks, 
sjøaure, storaure, elveniøye, bekkeniøye, harr, steinulker og asp. Det inkluderer arter på Bern-
konvensjonens lister, nasjonal rødliste, og arter som Miljødirektoratet ønsker et spesielt fokus på. 
Lonaelva har oppvandring av sjøaure og gyteområder sentralt i Moldadalen. DN-håndbok 15 henviser 
videre til DN-håndbok 13 (2007) om naturtyper. Her er også viktig gytebekk en verdifull naturtype. 
Elveløp er ellers vurdert som «nær truet» naturtype i oversikten over rødlista naturtyper i Norge 
(Lindgaard & Henriksen 2011). Verdifulle lokaliteter vurderes derfor til middels verdi.  
 
FISK OG FERSKVANNSORGANISMER 

Fiskeundersøkelser utført i Lonaelva i 2009 viste at det var god produksjon av sjøaureyngel på hele 
den anadrome strekningen. Det ble også registrert én ål og én stingsild ved elektrofiske i 2009 
(Johnsen mfl. 2010).  
 
Ved Fv 552 ble 10 m av elven elektrofisket (stasjon 1; figur 9A). Her er bunnsubstratet plastret, og 
det var litt mosebegroing i elven. Elven er ca. 2 m brei, og det var svært lav vannføring og bare 
vanndekning mellom steinene og i små kulper. Det ble totalt fanget 17 aure; 8 av disse var årsyngel. 
Omregnet til tetthet blir dette 88 aure per 100 m² elv.  
 
Ca. 700 m nedstrøms stasjon 1 ble en elvestrekning på 5 m elektrofisket (stasjon 2). Her er bunn-
substratet dominert av grus og småstein, med innslag av litt sand. Det ble totalt fanget 29 aure; 28 års-
yngel og én ettåring (figur 10). Omregnet til tetthet blir dette 448 aure per 100 m² elv.  
 
En strekning på 9 m ble elektrofisket ca. 30 m nedstrøms broen til Bjånes (stasjon 3). Her er bunn-
substratet relativt grovt og dominert av småstein og stein. Elven har noe mer fall på denne strekningen 
sammenlignet med det meste av elven for øvrig. På denne strekningen ble det fanget totalt 21 aure; 7 
årsyngel, 13 ettåringer og én toåring. Omregnet til tetthet blir dette 151 aure per 100 m² elv.  
 
Nederst på den anadrome strekningen ble en strekning på 15 m elektrofisket (stasjon 4). Substratet på 
denne strekningen er dominert av grus med innslag av sand og småstein. Totalt ble det fanget 28 aure, 
fordelt på 26 årsyngel og 6 ettåringer. I tillegg ble det fanget en skrubbeflyndre. Omregnet til tetthet 
blir dette 216 aure per 100 m² elv. 
 
Elven har god produksjon av ungfisk av sjøaure. Det ble ikke observert ål, stingsild eller elvemusling 
ved undersøkelsene i 2014. Det ble heller ikke observert elvemusling i 2009, og det kan med stor 
sikkerhet konkluderes med at det ikke finnes elvemusling i elven. Én ål og én stingsild ble observert i 
elven i 2009 og finnes trolig sporadisk. God produksjon av ungfisk av sjøaure fører til middels verdi 
med hensyn på fisk og ferskvannsorganismer.  
 
Middels verdi for verdifulle lokaliteter og middels verdi for fisk og ferskvannsorganismer gir middels 
verdi for akvatisk miljø.  
 

• Akvatisk miljø har middels verdi.  
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Figur 10. Tetthet av de ulike lengdegruppene av aure fanget på fire elektrofiskestasjoner i Lonaelva 
26. juni 2014. 

 
OPPSUMMERING AV VERDIER  
I tabell 5 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  
 

Tabell 5. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til utvidelsen av deler av Fv 552 Hatvik-
vegen. 

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

   Rødlistearter   Fiskemåke (NT), strandsnipe (NT), ål (CR), liten 
ramsløkflue (EN), spretthalen Micranurida sensillata 
(EN), ask (NT), alm (NT), stortrollurt (VU) og 
rødflekklav (VU)  

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

Verdifulle naturtyper    Én naturtype med B-verdi; rik edelløvskog ----------------------- 
                    

Akvatisk miljø  Lonaelva er gyte- og oppvekstlokalitet for sjøaure. 
Elveløp (NT) er rødlistet naturtype. Ål forekommer 
sporadisk i vassdraget 

      ----------------------- 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET  
 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 
artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 
naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne konsekvens-
utredningen (§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldloven gir 
imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk mangfold og 
mangfoldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden konsekvensen 
av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vises det til en egen diskusjon av dette i 
kapittelet «om usikkerhet» senere i rapporten.  
 
Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til belastningene på økosystemene og natur-
miljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende tiltak, 
som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet (§ 11). Ved 
bygging og drifting av tiltaket skal skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller avgrenses (§ 
12). 
 

GENERELT OM VIRKNINGER AV UTBYGGING 
En utbygging av Fv 552 Hatvikvegen vil medføre en rekke tunge terrenginngrep. Nedenfor er det listet 
opp noen generelle effekter av en utbygging for rødlistearter, verdifulle naturtyper og akvatisk miljø. 
Virknings- og konsekvensvurderingene for tiltaket er begrunnet ut fra disse generelle vurderingene, og 
det er skilt mellom anleggs- og driftsfase.  
 
VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN: 
• Støy og forstyrrelser 
• Tilførsel av steinstøv og sprengstoffrester til omgivelsene  

 

VIRKNINGER I DRIFTSFASEN: 
• Arealbeslag/tap av leveområde 
• Habitatfragmentering og barriereeffekter 
• Støy og forstyrrelser 
• Forurensing til omgivelser i forbindelse med biltrafikk/framtidig virksomhet 
• Etablering av nye habitat og korridorer 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 
Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for influ-
ensområdet. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede er påvirket av tekniske 
inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på tidspunkt for utarbeidelse 
av konsekvensvurderingen.   
 
Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange sammen-
henger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk mangfold er 
gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør og temp-
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eratur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. Disse viser høyere 
temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Et «villere og våtere» klima kan resultere i større og 
hyppigere flommer gjennom sommer og høst. Samtidig kan vekstsesongen bli noe lenger.  
 
Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke forholdene for de elvenære 
organismene. Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av 
ferskvannsorganismer, og vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for en 
del ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert. Dette kan i neste omgang få konsekvenser for 
fugl og pattedyr som er knyttet til vann og vassdrag. Redusert islegging av elver og bekker, og kortere 
vinter, vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene. Bestander av fossekall vil kunne 
nyte godt av mildere vintrer med lettere tilgang til næringsdyr i vannet dersom isleggingen reduseres. 
Milde vintrer vil således kunne føre til bedre vinteroverlevelse og større hekkebestand for denne arten. 
 
Videre har reduserte utslipp av svovel i Europa medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge 
har avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret 
vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i 
uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det akvatiske miljøet med gjenhent-
ing av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann viser en 
klar positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009). Denne utvik-
lingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo.  
 
Os kommune arbeider med en kommunedelplan for Bjåneshalvøya, der det er lagt fram flere alterna-
tiver for utbygging av nye boligområder, næringsareal, golfbane, veinett og småbåthavn. Utover dette 
er vi ikke kjente med at det foreligger andre planer i området som vil påvirke noen av fagtemaene 
rødlistearter, verdifulle naturtyper eller akvatisk miljø de nærmeste årene. 0-alternativet vurderes å 
ha liten negativ konsekvens (-) for det biologiske mangfoldet knyttet til influensområdet.  
 

RØDLISTEARTER 
Da det allerede er en del støy og trafikk i influensområdet, er det først og fremst framtidige arealbeslag 
som vil ha virkning for rødlistearter. En utbygging vil berøre ask (NT), alm (NT) og habitatet til liten 
ramsløkflue (EN), muligens også forekomster av spretthalen Micranurida sensillata (EN), stortrollurt 
(VU) og rødflekklav (VU). Ask og alm vokser flere steder i og utenfor influensområdet. Det er også 
habitat for liten ramsløkflue utenfor selve tiltaksområdet. Fiskemåke (NT) og strandsnipe (NT) vil 
ikke rammes av tiltaket. Utbyggingen ventes å ha liten negativ virkning for ål (CR) i Lonaelva. Samlet 
gir tiltaket liten negativ virkning på rødlistearter.   
 
 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens både i anleggs- og driftsfasen (-) 
 

VERDIFULLE NATURTYPER 
En nokså stor del av den avgrensete naturtypen rik edelløvskog (F01) ved Hatvik ferjekai vil bli 
direkte berørt av hogst og varige arealbeslag i forbindelse med utvidelse av fylkesvegen. Øvre del av 
naturtypen består av en bergvegg, mens nedre del grenser mot eksisterende veg med tilliggende slåtte-
kant og buskvegetasjon. Den lysfattige edelløvskogen, som i dag danner en smal sone langs foten av 
bergveggen, vil bli ytterligere innskrenket. I tresjiktet berøres først og fremst alm, ask, bjørk og hassel, 
til dels av grove dimensjoner. Ramsløk, storfrytle, og stedvis myske, dominerer feltsjiktet. Skogstarr 
opptrer i nedre del av lokaliteten, mens stortveblad forekommer mest tallrikt litt lenger opp fra vegen. 
Også lind, bergflette, krossved og kusymre finnes fortrinnsvis i høyereliggende partier. I rasmark 
vokser brunrot og skogsvinerot. For øvrig finnes skogsvingel, kratthumleblom, junkerbregne og svart-
burkne. Samtlige arter er karakteristiske for rike edelløvskoger i denne regionen. Støy og forstyrrelser 
i anleggsfasen vil ikke ha virkning for verdifulle naturtyper.  
 
 Middels verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens i anleggsfasen (0)  
 Middels verdi og middels til stor negativ virkning gir middels negativ konsekvens i driftsfasen (--).  
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AKVATISK MILJØ  
Den planlagte utbyggingen berører Lonaelva der denne i dag krysser Fv 522. Utvidelsen av vegen i 
dette området vil skje på sørsiden av vegen. På resten av den planlagte vegstrekningen vil det være 
betydelig landarealer mellom tiltaksområdet og elven, som vil ta opp eventuell avrenning fra tiltaks-
området.  
 
På sørsiden av Fv 522 går elven i dag i et 90 m langt rør. Utvidelsen vil således ikke virke inn på 
Lonaelva, siden den allerede er lagt i rør på den aktuelle strekningen. I forbindelse med utvidelsen kan 
det være nødvendig å forsterke fundamentet for den nye vegen, og det kan være aktuelt å legge nytt rør 
på den aktuelle strekningen like nedstrøms Fv 522. Det vil i så fall bli nødvendig å grave i området og 
eventuelt fylle på med nye masser. Dette kan gi avrenning av finpartikulært materiale til elven. Dette 
kan redusere produktiviteten i elven i perioder med forurensning, og gi redusert overlevelse i gyte-
gropene dersom utslippene blir svært store. Berøringsområdet mellom utvidelsesområdet og elven er 
lite, og det er ikke antatt at utslippene vil bli av en slik størrelse at det vil påvirke eggoverlevelsen i 
gytegropene. Siden tiltaksområdet som påvirker elven er lite, vil anleggsperioden bli så kortvarig at 
den reduserte produksjonen i elven er ventet å bare ha ubetydelig virkning på produksjonen og over-
levelsen til fisk, dersom tiltaket utføres utenom smoltutvandringsperioden, 1. mai – 1. juni. Den plan-
lagte utbyggingen vurderes å ha liten negativ virkning for akvatisk miljø i anleggsfasen og ingen 
negativ virkning i driftsfasen. 
 
 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-) 
 Middels verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens i driftsfasen (0) 
 

SAMLET VURDERING  
En oversikt over verdi, virkning og konsekvens for de ulike fagtemaene er presentert i tabell 6.  
 
Tabell 6. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Hatvikvegen.  

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

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

                        anlegg 
 
Rødlistearter 
                            drift 

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

 

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

Liten negativ (-) 

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

Liten negativ (-) 

                        anlegg 
  
Verdifulle naturtyper  
                            drift 

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

 

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

Ubetydelig (0) 

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

Middels negativ (--) 

                        anlegg 
 
Akvatisk miljø  
                            drift   

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

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

Liten negativ (-) 

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

Ubetydelig (0) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
VERDIFULLE NATURTYPER 
Tiltaket omfatter i all hovedsak arealbeslag, og det er lite som kan avbøte de negative virkningene av 
dette. Omfattende sprengningsarbeid bør, så langt det er praktisk mulig, begrenses i yngleperioden for 
fugl og pattedyr, det vil si i perioden mars/april – juli. 
 

AKVATISK MILJØ 
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke 
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 
er viktig at eventuelle avløp ikke føres direkte til vassdraget. På steder der dette er uunngåelig, bør 
anleggsarbeidet legges utenom smoltutvandringsperioden, 1. mai – 1. juni, da fisken er mest sårbar.  
 

AVFALL OG FORURENSNING 
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Anleggsvirksomheten kan forårsake ulike typer 
forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til; 1) fjellarbeid, 2) transport, oppbevaring 
og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp. Søl eller større utslipp av olje og 
drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles 
opp dersom det oppstår lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes 
hvis uhellet er ute. 
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USIKKERHET 
 
I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at 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. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 
Tiltaksområdet var lett tilgjengelig, og det var gode værforhold under befaringene. Det var i stor grad 
mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet. Datagrunnlaget for verdivurder-
ingen vurderes samlet å være godt.   
 

VIRKNING OG KONSEKVENS 
I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 
mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 
forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerhet i 
enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut. Konsekvensviften vist til i 
metodekapittelet, medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større 
usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. 
For biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirk-
ning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens. 
For å redusere usikkerhet i tilfeller med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har 
vi generelt valgt å vurdere virkning «strengt». Dette vil sikre en forvaltning som skal unngå vesentlig 
skade på naturmangfoldet etter «føre-var-prinsippet», og er særlig viktig der det er snakk om biologisk 
mangfold med stor verdi. Det er knyttet lite usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens i 
denne rapporten.  
 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER / OVERVÅKNING 
 
Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringene av tiltaksområdet den 26. juni 
2014. Datagrunnlaget vurderes som godt, og det vil ikke være behov for oppfølgende undersøkelser 
eller overvåkning tilknyttet den planlagte utbyggingen av Fv 552 Hatvikvegen.  
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VEDLEGG 
 
VEDLEGG 1: Sporlogg Ole Kristian Spikkeland, Hatvikvegen, Os kommune 26. juni 2014: 
 

 
 
Sporlogg Bjart Are Hellen, Hatvikvegen, Os kommune 26. juni 2014: 
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