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FORORD 

 
 

Jostein Hovdenes skal søke om bygging av boligtomt med tilkomstvei ved Hovdenes, Tysnes 

kommune, Hordaland. Ifølge plan- og bygningslova og § 12 i jordlova skal det vurderes hvorvidt 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldet i området. En slik dokumentasjon/rapport må utføres 

av fagkyndige, for eksempel en biolog. På oppdrag fra Jostein Hovdenes har Rådgivende Biologer AS 

gjennomført en kartlegging av den eksisterende informasjonen av det biologiske mangfoldet i området 
hvor boligtomten og tilkomstveien er planlagt. Resultatene fra denne 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 disse skal kunne ivaretas 

best mulig i ettertid.     
 

Torbjørg Bjelland er dr. scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Denne 

rapporten bygger på eksisterende informasjon, samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder.  
 

Rådgivende Biologer AS takker Jostein Hovdenes for oppdraget. 

 
Bergen, 2. juni 2015 
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SAMMENDRAG  

 

Bjelland, T. & L. Eilertsen 2015. 
Boligtomt og tilkomstvei ved Hovdenes, Tysnes kommune.  
Konsekvensvurdering av biologisk mangfold.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2082, 18 sider, ISBN 978-82-8308-179-4. 
 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Jostein Hovdenes utarbeidet en konsekvensvurdering av 

biologisk mangfold i området for den planlagte boligtomten og tilhørende tilkomstveien ved Hovdenes 

i Tysnes kommune, Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget er at ifølge plan- og bygningsloven og § 12 
i jordlova skal det vurderes hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldet i området.  

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne verdivurderingen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8).   

 

VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 

Naturtyper 

Tiltaket planlegges innenfor en gammel boreal lauvskog (F07) med B-verdi. Den avgrensete 

lokaliteten vil bli direkte berørt, hovedsakelig gjennom hogst og varige arealbeslag i forbindelse med 

etableringen av den planlagte boligtomten og tilkomstveien. De mest velutviklede partiene av skogen 
blir imidlertid mindre berørt, da disse i hovedsak ligger vest for og lavere enn det aktuelle 

tiltaksområdet.  
 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på naturtyper. 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper.  

 

Artsforekomster 

Vest for eksisterende traktorvei er det registrert kystkorallav med status nær truet (NT). Boligtomten 

og tilkomstveien vil ikke medføre arealbeslag på de nordvendte bergveggene som kystkorallav (NT) 
vokser på. Det kan imidlertid ikke utelukkes at tiltaket kan få virkning for andre mulige forekomster 

med rødlistearter. Det er registrert både kastanjelav (VU), kystvortelav (VU) og praktblåfiltlav (VU) i 

nærliggende områder og det er et visst potensiale for at disse artene kan finnes innenfor tiltaksområdet. 

Med bakgrunn i føre var-prinsippet i naturmangfoldloven vurderes derfor tiltaket å ha liten negativ 
virkning på artsforekomster.   

 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på artsforekomster.  

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for 

artsforekomster.  
 

AVBØTENDE TILTAK 

Som et avbøtende tiltak bør utbygger i størst mulig grad unngå hogst av eldre lauvtrær og da særlig 

eik, men også andre boreale treslag. Ved valg av adkomstvei bør man velge det østre alternativet, som 

gir minst mulig hogst og medfører mindre arealbeslag.  
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TILTAKSBESKRIVELSE HOVDENES  

 

Området hvor Jostein Hovdenes har planlagt boligtomt og tilkomstvei ligger like vest for Belstadtjørna 

på Hovdenes i Tysnes kommune, Hordaland (figur 1). Området som det er søkt om fradelt fra den 
eksisterende eiendommen er på ca. 1,8 dekar. Den planlagte tilkomstveien skal være ca. 3 m brei og er 

en fortsettelse av en allerede eksisterende traktorvei.  

 

 

 

 
 

Figur 1. Øverst: Oversikt over tiltaksområdet. Nederst: Detaljutsnitt av området hvor boligtomten og 

tilkomstveien er planlagt. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av tiltaks-

området utført av Geir Helge Johnsen den 19. april 2015. Hele tiltaksområdet ble undersøkt og det var 

gode værforhold under befaringen. Det er i tillegg sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, 
gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget 

vurderes som godt: 2 (jf. tabell 1), selv om feltundersøkelsen ble gjennomført før vekstsesongen.  

Dette skyldes at det finnes en del informasjon om det biologiske mangfoldet i området fra før.  
 
 

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 

Statens Vegvesen sin Håndbok V-172 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2014). 

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

                                

 
Trinn 2: Tiltakets omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 

(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring 

av delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir 

vurdert langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 3). 
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Figur 2. Skala for vurdering av omfang (fra Statens Vegvesen 2014). 

 
 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 
nullalternativet. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til 

meget stor positiv konsekvens (figur 4).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 
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 3. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden 
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang (fra 

Statens Vegvesen 2014). 
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KRIITERIER FOR VERDISETTING  

 

Naturmangfold 

For temaet naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen veileder V-172: Konsekvensanalyser. 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. 

Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer: landskapsnivå, lokalitetsnivå og 
enkeltforekomster. I denne utredningen er det naturmangfoldet på lokalitetsnivå og enkeltforekomster 

som er kartlagt og vurdert.  

 
For beskrivelser av vegetasjonen på land og i ferskvann følges inndelingene i Fremstad (1997), mens i 

marint miljø brukes beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN versjon 2.0). Naturtyper registreres 

etter gjeldende håndbøker, DN-håndbok 13 og 19. Registrerte naturtyper er også vurdert i forhold til 
oversikten over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Beskrivelsen av rødlistearter følger 

til enhver tid gjeldende Norsk rødliste for arter, her Kålås mfl. (2010).   

 

Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, samt norske navn, 
følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 

 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtyper på land og i 

ferskvann 

DN-håndbok 13,  

Lindgaard & Henriksen (2011) 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype. 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper i 
verdikategori C.  

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B og 

A.  

Artsforekomster 

Kålås mfl. 2010 

 Forekomster av nær truede 
arter (NT) og arter med 

manglenede datagrunnlag 
(DD) etter gjeldene versjon av 
Norsk rødliste. Fredet arter 
som ikke er rødlistet.  

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste: dvs. 
kategoriene sårbar VU, sterkt 
truet EN og kritisk turet CR.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-

lagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet til Hovdenes omfatter avgrensede arealer til boligtomt og tilkomstvei.  
 

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 meter fra tekniske inngrep.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

Hovdenes ligger mellom Færavåg og Uggdalseidet i Søreidsvika vest på Tysnesøya i Tysnes 
kommune i Hordaland (figur 4). Området ligger på en kolle som er vendt mot Sørvågen og er lett 

kupert.  

  

 
 

Figur 4. Hovdenes, markert med svart prikk, ligger mellom Færavåg og Uggdalseidet i Søreidvika, 

vest på Tysnesøy i Hordaland. 

 

Informasjon om geologi og løsmasser er hentet fra Arealisdata på nett (www.ngu.no/kart/arealisNGU).  

Berggrunnen i planområdet består hovedsakelig av kvartsdioritt, tonalitt, trondhjemitt, som er 

bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer (figur 5). Planområdet er dekket av tynt morenedekke 

(figur 5). Boniteten i området er høy til særs høy (figur 6). 
 

  
 

Figur 5. Berggrunnen i området på Hovdenes består av kvartsdioritt, tonalitt, trondhjemitt (rosa 
farge) (t.v.) Løsmassene består av tynt morenedekke (lys grønn farge) (t.h.).(kilde: 

www.ngu.no/kart/arealisNGU). Tiltaksområdet er markert med en svart prikk. 
 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
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Tiltaksområdet ved Hovdenes ligger forholdsvis åpent til og har relativt god solinnstråling gjennom 

hele året. I tillegg til lysforhold er temperatur og nedbør viktig for planters vekstsesong. Årsnedbøren i 

området ligger på 2000 til 3000 mm. Middeltemperaturen for et år (2011) for det meste av 

tiltaksområdet er på 6 til 8 °C. Juli og august er varmeste måneder med middeltemperatur i lufta på 10 
til 15 °C. Desember og januar er kaldeste måneder med månedlig middeltemperatur på 0 til – 1 °C 

(senorge.no).  
 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 
og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 

vegetasjonsseksjoner (se også Dahl 1998). Hovdenes ligger i den boreonemorale vegetasjonssonen (se 

Moen 1998), som danner en overgang mellom den nemorale sonen og de typiske barskogsområdene. 
Edelløvskoger dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskoger 

dominerer i resten av skoglandskapet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 6. Boniteten i området er høy til 

særs høy Området hvor boligtomten og 
tilkomstveien er planlagt er markert 

med en svart sirkel.    

(kilde: www.ngu.no/kart/arealisNGU). 
 

 

Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger vegetasjons-
seksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimatiske faktorene. Ifølge Moen (1998) ligger planområdet i sterkt oseaniske seksjon, humid 

underseksjon (O3h). Dette er en seksjon preget av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige 

av høy luftfuktighet (se Moen 1998).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
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VERDIVURDERING 
 

KUNNSKAPSSTATUS FOR BIOLOGISK MANGFOLD  

I Tysnes kommune er det gjennomført flere undersøkelser av biologisk mangfold. Blant annet har 

Håland mfl. (2002) kartlagt naturtyper etter DN-håndbok 13 og Gaarder & Fjeldstad (2011) har 
supplert disse. Det er også gjennomført en nasjonal kartlegging av naturtypen bekkekløft og bergvegg 

og på Tysnes ble det registrert en lokalitet (Ihlen 2011). Av andre relevante prosjekter fra Tysnes kan 

nevnes kartlegging av kystfuruskog på Ånuglo, Seløya og Midtøya i forbindelse med vern av 
Statskogs eiendom (Ihlen mfl. 2012). Det er også utført enkelte undersøkelser av biologisk mangfold i 

nærliggende områder (Blom mfl. 2008) og Gaarder (2014).  

  
Det foreligger noen få artsregistreringer i Artsdatabankens Artskart fra tiltaksområdet 

(http://artskart.artsdatabanken.no).  

 

NATURTYPER 

Det er registrert en gammel boreal lauvskog (F07) med B-verdi i tiltaksområdet (figur 8). Lokaliteten 

ble først registrert av Håland mfl. (2002), og ble sist undersøkt i 2009 av Gaarder & Fjeldstad (2011), 
som da utvidet lokaliteten mot vest for å fange opp mer eldre løvskog. Det aktuelle området er et stort 

gammelt kulturlandskap med veksling mellom løvskog og beitemarker. Mye av området har preg av 

gammel hagemark i gjengroing og det gjelder også denne lokaliteten som beites av sau (figur 7).  

 

 
 

 

  

Figur 7. Øverst: Aktuelt område for etablering av boligtomt (t.v.). Høyvokste eiker vest for aktuelt 

tiltaksområdet (t.h.). Nederst: Eksisterende traktorvei (t.v.). Sau på beite (t.h.).  
 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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De mest interessante partiene med mye eik (figur 7) og hassel finnes i mer vestvendte og 

lavereliggende og skyggefulle partier. Feltsjiktet er fattig og preget av beite, men på løvtrærne er det i 

partier en godt utviklet epifyttflora med en del arter fra lungeneversamfunnet som sølvnever (Lobaria 

amplissima), lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), kystnever 
(Lobaria virens), rund porelav (Sticta fuliginosa), grynporelav (Sticta limbata) og buktporelav (Sticta 

sylvatica). Det er også registrert vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på hassel, samt rødlistearten 

kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum) på bergvegger. Det er i tillegg registrert svovelkjuke 
(Laetiporus sulphureus) på en gammel eik. På mer åpne og tørre partier er det mindre innslag av 

edelløvtrær og epifyttfloraen er også mindre interessant i disse områdene.  

 
Antakelig kunne lokaliteten med gammel boreal lauvskog vært noe bedre avgrenset og kanskje også 

delt inn i flere naturtyper, som for eksempel hagemark. At lokaliteten har en B-verdi synes imidlertid 

som en riktig vurdering og temaet naturtyper vurderes å ha middels verdi.  

 

 Temaet naturtyper har middels verdi.  

 

ARTSFOREKOMSTER 
 

Det er i hovedsak registrert typiske arter for vegetasjonstypene i tiltaksområdet. Et unntak er 

kystkorallav (kategori NT; nær truet) som er registrert på en nordvendt bergvegg vest for eksisterende 
traktorvei (figur 8).  

 

I nærliggende områder, men utenfor influensområdet er det registrert både kastanjelav (VU), 

kystvortelav (VU) og praktblåfiltlav (VU). En forekomst av rødlistearter i kategorien nær truet gir 
middels verdi.   

 

 Temaet artsforekomster har middels verdi. 

 

 

Figur 8. Kart som viser planlagt boligtomt (grå firkant) innenfor naturtypen gammel boreal lauvskog 
(grønn flate). Grå linje viser eksisterende traktorvei, blå linje markerer ny tilkomstvei og lilla linje er 
alternativ tilkomstvei. Forekomst av kystkorallav er vist med rød prikk.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 4 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  

 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier for biologisk mangfold i influensområdet ved Hovdenes. 

Fagtema Status 
Verdi   

  Liten            Middels              Stor 

Artsforekomster 
Forekomst av kystkorallav (NT) på nordvendt 
bergvegg. 

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

                               

Naturtyper 
Én gammel boreal lauvskog vurdert som viktig  

(B-verdi). 

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

                               

Biologisk mangfold samlet 
------------------------------------------- 
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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» (tabell 2) for temaene som er omhandlet i denne 

konsekvensutredningen (§ 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» bak i rapporten.  

 

Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til de samlede belastningene på økosystemene 
og naturmiljøet 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, og en skal ta utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som gir de beste 

samfunnsmessige resultat ut fra en samlet vurdering både av naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 

 
 

KONSEKVENSER AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det her presentert en sannsynlig utvikling for 

planområdet dersom det forblir uregulert. Konsekvensene av den planlagte boligtomten og 
tilkomstveien til Hovdenes skal vurderes i forhold til den tilsvarende framtidige situasjonen i det 

aktuelle området, basert på kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men uten det aktuelle tiltaket. 

Nedenfor er omtalt en del forhold som vil kunne påvirke verdiene i området.  

 
Klimaendringer og eventuell økende «global oppvarming» er gjenstand for diskusjon i mange 

sammenhenger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk 

mang-fold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel 
årsnedbør og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. 

Disse viser høyere temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Det diskuteres også om 

snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større nedbørmengder vinterstid. Dette kan gi 
større vårflommer, samtidig som et «villere og våtere» klima også kan resultere i større og hyppigere 

flommer gjennom sommer og høst. Skoggrensen forventes også å bli noe høyere over havet, og 

vekstsesong kan bli noe lenger.  

 
Vi er ikke kjent med at det foreligger planer i området som vil påvirke noen av fagtemaene naturtyper, 

karplanter, moser og lav. 0-alternativet vurderes derfor å ha ubetydelig konsekvens (0) for både det 

biologiske mangfoldet knyttet til den planlagte boligtomten og tilkomstveien ved Hovdenes. 
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NATURTYPER 

Den avgrensete naturtypen gammel boreal lauvskog vil bli direkte berørt, hovedsakelig gjennom hogst 

og varige arealbeslag i forbindelse med etableringen av den planlagte boligtomten og tilkomstveien. 
De mest velutviklede partiene av skogen blir imidlertid mindre berørt, da disse i hovedsak ligger vest 

for og lavere enn det aktuelle tiltaksområdet. Dette gjelder særlig hvis det østlige alternative for 

atkomst velges. Området er allerede påvirket av små oppdyrkede områder, relativt intensivt beite og 

eksisterende inngrep. Tiltaket vurderes på bakgrunn av dette å ha liten negativ virkning for naturtyper.  
 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på naturtyper. 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for naturtyper.  

 

 

ARTSFOREKOMSTER 

Boligtomten og tilkomstveien vil ikke medføre arealbeslag på de nordvendte bergveggene som 

kystkorallav (NT) vokser på. Tiltaket har ingen virkning på den kjente forekomsten med kystkorallav, 
men det kan ikke utelukkes at tiltaket kan få virkning for andre mulige forekomster med rødlistearter. 

Det er registrert både kastanjelav (VU), kystvortelav (VU) og praktblåfiltlav (NT) i nærliggende 

områder og det er et visst potensiale for at disse artene kan finnes innenfor tiltaksområdet. Med 

bakgrunn i føre var-prinsippet i naturmangfoldloven vurderes derfor tiltaket å ha liten negativ virkning 
på artsforekomster.   

 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på artsforekomster.  

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for 

artsforekomster.  

 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 
Som et avbøtende tiltak bør utbygger i størst mulig grad unngå hogst av eldre løvtrær og da særlig eik.  

Ved valg av adkomstvei bør man legge vekt på alternativet som gir minst mulig hogst og medfører 

mindre arealbeslag.  
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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 befaringen, men undersøkelsene 

ble utført før vekstsesongen, den 19. april 2015. Datagrunnlaget for verdivurderingen vurderes likevel 
å være godt fordi området er undersøkt flere ganger tidligere (se kapittel om kunnskapsgrunnlaget). 

Usikkerheten knyttet til verdivurderingen vurderes derfor å være liten. Det er noe potensiale for 

ytterligere funn av rødlistearter i influensområdet.  
  

VIRKNING OG KONSEKVENS 

I de fleste konsekvensutredninger vil kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av biologisk mang-

fold ofte være bedre enn kunnskapen om virkningen av tiltaket på biologisk mangfold. 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.  

 

For konsekvensviften (se metodekapittel) medfører dette at det for biologiske forhold med liten verdi, 
kan tolereres mye større usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i liten grad gir seg utslag i 

variasjon i konsekvens. For biologiske forhold med stor verdi, er det en mer direkte sammenheng 

mellom omfang av påvirkning 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. I dette prosjektet vurderes det å være lite usikkerhet knyttet til vurderingene 

av virkning og konsekvens for temaene rødlistearter og terrestrisk miljø.  
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