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FORORD 

Sund kommune planlegger å bygge ny skole, barnehage og boligområde i Spildepollen. Utbyggingen 

vil kun omfatte landareal. På oppdrag for Sund kommune har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en 
konsekvensvurdering for naturmangfold, med deltemaene naturtyper og artsforekomster.  

 

Torbjørg Bjelland er dr. scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser) og Linn 
Eilertsen er cand. scient i naturforvaltning. Rådgivende Biologer AS har de siste årene utarbeidet 

nærmere 450 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, vann og i 

sjø. Rapporten bygger på befaring i tiltaksområdet utført av Torbjørg Bjelland den 29. mars 2017, samt 

fotografier og skriftlige og muntlige kilder.  
 

Rådgivende Biologer AS takker Sund kommune ved Anne Grete Hareide for oppdraget.  

 
Bergen, 26. mars 2019 
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SAMMENDRAG 

Bjelland, T. & L. Eilertsen 2019. 

 Ny skole, barnehage og boligområde i Spildepollen, Sund kommune. Konsekvensutredning for 
naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2833, 27 sider. ISBN 978-82-8308-593-8. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Sund kommune, kartlagt og utarbeidet en 
konsekvensutredning for naturmangfold i området for planlagt ny skole, barnehage og boligområder i 

Spildepollen, Sund kommune, Hordaland. Konsekvensutredningen omfatter deltemaene naturtyper og 

artsforekomster. Feltundersøkelser ble utført den 29. mars 2017 og datagrunnlaget vurderes som 

middels/godt.  
 

VERDIVURDERING 

NATURTYPER PÅ LAND  

Det er fra før avgrenset en kystlynghei med verdien viktig (B-verdi) innenfor det meste av planområdet. 

Naturtypen kystlynghei er utvalgt etter naturmangfoldloven og i tillegg vurdert som en rødlistet 

naturtype i kategorien sterkt truet (EN).  

• Tema naturtyper på land vurderes å ha stor verdi. 
 

ARTSFOREKOMSTER 

Rødlistearten skjoldblad (NT) er fra før registrert i nærområdet, men det er uklart om den også finnes 
innenfor planområdet ettersom det var for tidlig i vekstsesongen til å kunne registrere denne arten. Under 

befaringen 29. mars ble det registrert havburkne (NT) og kystkorallav (NT) på en bergvegg helt nordvest 

i planområdet. Av andre rødlistede arter i influensområdet er det observert sjøorre (VU) og lomvi (CR) 

i Spildepollen. Sjøorre og lomvi er sjøfugler og er ikke knyttet til landarealene i planområdet. Det legges 
derfor lite vekt på disse i verdivurderingen. Basert på funn av to rødlistede arter direkte knyttet til 

planområdet vurderes artsforekomster å ha middels verdi.  

• Tema artsforekomster vurderes å ha middels verdi. 

 

VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet beskriver en sannsynlig utvikling i influensområdet dersom det omsøkte tiltaket ikke 
gjennomføres. Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i nærområdene som kan påvirke det 

biologiske mangfoldet. Mulige klimaendringer vil kunne gi høyere temperaturer og mer nedbør i 

influensområdet, men i denne delen av Hordaland er det ikke ventet at mildere vintre skal føre til noe 
vesentleg endring i flora eller fauna. Det er allerede etablert en liten vei og deponert masser i 

planområdet og sitkagran holder på å spre seg i kystlyngheia. Dersom lyngheia ikke skjøttes vil den på 

sikt gro igjen. 0-alternativet vurderes derfor å ha liten negativ konsekvens (-) for tema naturmangfold.  

 

NATURTYPER 

En utbygging av ny skole, barnehage og boliger i planområdet vil medføre arealbeslag i en viktig 

lokalitet med kystlynghei. Det er ikke avklart hvor, og hvor store, arealbeslagene vil bli i planområdet, 

men selv om hele planområdet beslaglegges, vil ikke reduksjonen i areal bli veldig stor. Tiltaket 

medfører at kystlyngheia blir redusert i utstrekning og virkningen for naturtyper vurderes som liten til 
middels negativ.  

• Stor verdi og liten til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for tema 

naturtyper.  
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ARTSFOREKOMSTER 

Det er ikke avklart hvor, og hvor store, arealbeslagene vil bli i planområdet. Tiltaket kan ødelegge 

forekomstene av havburkne (NT) og kystkorallav (NT) som er knyttet til bergvegger helt nordvest i 

planområdet. I tråd med føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven er virkningen vurdert som stor negativ 
for artsforekomster.  

• Middels verdi og stor negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for tema 

artsforekomster.  

 

OPPSUMMERING 

 
 

SAMLET BELASTNING 

Ny skole, barnehage og boligområde planlegges i et område som er lite påvirket av eksisterende inngrep. 
Selv om det er etablert en liten vei inn i planområdet og deponert noen masser, fremstår det meste av 

planområdet og omkringliggende arealer som urørte. En eventuell utbygging av området ved 

Spildepollen vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet og vil øke belastningen på økosystemet. 

Den samlede belastningen på økosystemet er fra før liten.   

 

AVBØTENDE TILTAK 

For kystlyngheia er det vanskelig å foreslå avbøtende tiltak siden den inngår i det meste av planområdet, 
men forekomstene med havburkne (NT) og kystkorallav (NT) kan ivaretas ved å unngå 

inngrep/sprengning i de nordvestvendte bergveggene inntil Midttjørna. Da vil virkningen for 

artsforekomster reduseres fra stor negativ til ingen virkning.  

 
Ved utbygging er det risiko for spredning av forekomster av fremmedarten sitkagran til andre områder. 

Ved hogst, graving eller sprenging i disse områdene, er det viktig at alt trevirke/hogstavfall fjernes og 

deponeres i egnet deponi. 
 

USIKKERHET 

Feltarbeidet ble utført på et tidlig tidspunkt i vekstsesongen for planter. Det knytter seg derfor noe 
usikkerhet til registreringen av artsforekomster, men det lot det seg gjøre å få en relativt god oversikt 

over vegetasjonstyper og mulige naturtyper i tiltaksområdet. Datagrunnlaget vurderes som 

middels/godt. Det er ikke avklart hvor stor del av planområdet som blir påvirket av tekniske inngrep. 

Det er derfor knyttet noe usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens for både naturtyper og 
rødlistearter.   

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Kunnskapen om fugl i influensområdet er mangelfull og i et såpass stort og urørt naturområde, er det 

potensiale for viktige hekkelokaliteter for arealkrevende fuglearter. For å få et bedre grunnlag for verdi- 

og konsekvensvurdering for artsforekomster, anbefales det å gjennomføre fugleundersøkelser i 
hekkesesongen, dvs. april/mai.  

 

En utbygging kan medføre avrenning til nærliggende vassdrag. Det er sjøaure i Kørelen og det anbefales 

at bekkene mellom Midttjørna, Klokkarvatnet og Kørelen undersøkes med tanke på eventuell gyting av 
anadrom fisk.   
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NY SKOLE, BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE I 

SPILDEPOLLEN 

Sund kommune planlegger å bygge ny skole, barnehage og boligområde i Spildepollen. Området som 
søkes regulert ligger nordvest i Spildepollen, ca. 3 km sør for Hammarsland, 3,5 km fra Glesnes skole 

og 4,8 km fra Telavåg skole (figur 1). Området er naturlig avgrenset i øst og nord av Fv. 201 og Fv.202. 

I sør sørvest grenser planområdet til Longstangtjørna og i vest til Midttjørna. Totalt utgjør planområdet 
ca. 260 daa. Det er foreløpig ikke avklart hvordan arealene innenfor planområdet skal disponeres.  

 

 

Figur 1. Planområdet, markert med blå strek, for ny skole, barnehage og boligområde i Spildepollen i 

Sund kommune. Figur fra forslag til planprogram. 

 

I gjeldende kommuneplan, vedtatt i 2011, er området i Spildepollen satt av til fremtidig næring/ 

boligområde og LNF-område med båndleggingssone for nedslagsfelt til Kørelen (figur 2). For å bygge 

ny skole må kommunen kjøpe arealet mellom avsatt område til næring/bolig og de to tjernene i vest 
(figur 2).  
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Figur 2. Avsatt område til næring/bolig (gul farge) og LNF-område (rosa farge) i kommuneplanen 

(øverst). Rød linje markerer areal som må kjøpes av Sund kommune (nederst). Figurer fra forslag til 

planprogram. 



Rådgivende Biologer AS 9 Rapport 2833 

METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

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

området utført av Torbjørg Bjelland 29. mars 2017. Hovedformålet med befaringen var å kartlegge 

naturtyper og artsforekomster inkludert rødlistearter. Sporlogg fra befaring på land er vist i vedlegg 1. 

Det var gunstige værforhold, lettskyet oppholdsvær, under befaringen. Det er videre sammenstilt 
resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med forvaltning og 

lokale aktører. Datagrunnlaget vurderes som middels/godt: 2/3 (jf. tabell 1).  

 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata (etter NVE-veileder nr. 3/2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

VERDIVURDERING 

Denne verdiutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens 

Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 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 

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

                               Eksempel 

 
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 3. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 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 verdier, 

virkninger 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 4. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden 
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang 

(Vegdirektoratet 2014). 
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KRITERIER FOR VERDISETTING  

NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser 

(Vegdirektoratet 2014). Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske 

(ferskvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vann-miljø, jordmiljø) knyttet til disse. Kartlegging av 
naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, lokalitetsnivå og enkeltforekomster. I denne 

utredningen er det naturmangfoldet på lokalitets- og artsnivå som er kartlagt og vurdert. Utredningen 

omfatter kun deltemaene naturtyper på land og i ferskvann og artsforekomster.  
 

Beskrivelsen av vegetasjonen på land følger inndelingen i Fremstad (1997). Naturtyper kartlegges etter 

DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Registrerte naturtyper er videre vurdert i 

forhold til oversikten over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), mens beskrivelsen av 
rødlistearter følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste, her Henriksen & Hilmo (2015).   

 

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 

Henriksen & Hilmo 2015 

Forekomster av arter som 
ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 
arter NT og arter med 
manglende datagrunnlag DD 

etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste. Fredete arter 
som ikke er rødlistet 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs. 

kategoriene sårbar VU, sterkt 
truet EN og kritisk truet CR 

 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder 

der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet for dette prosjektet er foreløpig ikke avklart, og utredningen tar derfor utgangspunkt at 
tiltaksområdet kan omfatte mesteparten av arealet i planområdet figur 1.   

 

Influensområdet. Når det gjelder naturmangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk 
og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influensområdet 

vanligvis å være 50 m fra tekniske inngrep. For fugl og pattedyr defineres denne sonen noe større, siden 

disse artene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 m fra tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for 
enkelte arter, spesielt rovfugl, vil influensområdet være mye større, blant annet på grunn av forstyrrelser 

i anleggsperioden. I dette tilfellet vurderes influensområdet å være 100 meter fra avgrenset planområde.  

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
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 OMRÅDEBESKRIVELSE 

Området som søkes regulert til ny skole, barnehage og boligområde ligger nordvest i Spildepollen, ca. 

3 km sør for Hammarsland i Sund kommune, Hordaland (figur 5). Planområdet utgjør et kupert terreng 
som er dominert av lynghei, myr, noe skog helt i nord og små tjern.  

 

 
 

Figur 5. Plasseringen til det aktuelle planområdet, markert med svart sirkel, ligger ved Spildepollen, 

sør for Hammarsland i Sund kommune. Figur fra forslag til planprogram. 
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NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen består for det meste av diorittisk til granittisk gneis, samt noe vulkanske bergarter i østlige 

deler av området (figur 6). Det er lite løsmasser i området, hovedsakelig er det kun bart fjell (figur 7). 

I Vestervågdalen og midt i planområdet er det en del områder med myr og lengst vest i planområdet er 

det et lite område med skog med høy bonitet, ellers er det hovedsakelig åpen skrinn og noe åpen jorddekt 
fastmark i planområdet (figur 8).  

 

Sund kommune er en typisk kystkommune med et mildt og vått klima. I planområdet regner det i 
gjennomsnitt 1500 mm i året. Middelsårstemperatur ligger på 7 ºC, og sommertemperaturen ligger i 

gjennomsnitt på 15 ºC. I februar, som vanligvis er den kaldeste måneden i året, ligger temperaturen i 

gjennomsnitt på 1,4 ºC (Normaler for perioden 1961-1990, hentet fra www.eKlima.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. Influensområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone (se Moen 1998). Her er 
det typisk med edellauvskoger med varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn, mens 

bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer resten av skoglandskapet. Vegetasjonssoner gjenspeiler 

hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger 
sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. 

Influensområdet ligger innenfor den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, humid underseksjon (O3h). 

Denne seksjonen er karakterisert av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige av høy 

luftfuktighet. Kontinentale trekk mangler (Moen 1998). 
 

 

Bergart 

 

 

Figur 6. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, samt noen vulkanske bergarter i 

planområdet til planlagt skole, barnehage og boligområde i Spildepollen (www.ngu.no/kart/ 

arealisNGU/). 
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Figur 7. Det er lite løsmasser, stort sett kun bart fjell, i planområdet til planlagt skole, barnehage og 

boligområde i Spildepollen (www.ngu.no/kart/ arealisNGU/). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figur 8. Bonitetskart for planområdet til planlagt skole, barnehage og boligområde i Spildepollen 
(www.ngu.no/kart/ arealisNGU/). 
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GENERELLE TREKK VED PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger i et åpent landskap der vegetasjonen hovedsakelig består av kystlynghei (H jf. 

Fremstad 1997) (figur 9). Lyngheivegetasjonen består av både tørr lynghei (H1), tørr gras-urterik hei 

(H2) og fuktig lynghei (H3). Det er også en del områder med fattig myrvegetasjon, inkludert fattig 

fastmattemyr (K3) og fattig mykmatte/løsbunnmyr (K4) (figur 10).  
 

 

Figur 9. Flyfoto med avgrensing av planområdet.  
 

Vest i planområdet, sør for Midttjørna er det et lite område med furuskog (figur 9 og 10). Vegetasjonen 

kan hovedsakelig klassifiseres som røsslyng-blokkebærfuruskog (A3), men det er også innslag av en del 
blåbærmark som kan karakteriseres som blåbærskog (A4) og områder med grasdominert fattigskog, 

blåtopputforming (A7c). Mellom furuskogen og veien, samt ned mot Midtjøna, vokser det en god del 

sitkagran (figur 10). Planområdet grenser til flere små tjern; Longstangjørna (21,5 moh.) i sør, og 
Midttjørna (7,7 m.o.h.) og navnløst tjern (8,3 m.o.h). i vest.  

 

Det er bare registrert typiske arter for vegetasjonstypene. I lyngheia dominerer røsslyng. Andre 

registrerte arter her er klokkelyng, purpurlyng, tyttebær, melbær, blåtopp, lusegras, klokkevintergrønn, 
bjønnkam, einer og pors. Det står også noen spredte forekomster av furutrær i lyngheia, ellers er det en 

del bergknauser innimellom. I bunnsjiktet i lyngheia dominerer blant annet ulike torvmoser, grå reinlav, 

pigglav, ulike begerlav og heigråmose. I feltsjiktet i furuskogen ble det registrert røsslyng, blåbær, 
tyttebær, blåtopp, vivendel og bjønnkam. I dalen mellom vannet sør for Midttjørna og Longstangtjørna 

er det innslag av svartor, rogn og noen få hasseltrær. Det er også noen få ospekratt, men disse består kun 

av noen få unge individ. I denne dalen har det vært brent i nyere tid (figur 10). 
 

I det kuperte terrenget ned mot Midttjørna er det en del nordvestvendte berg (figur 10). Av arter som 

ble registrert på bergvegger kan følgende arter nevnes: Svartburkne, olavsskjegg, havburkne (NT), 

kystkoralllav (Bunodophoron melanocarpum) (NT), steinragg (Ramalina subfarinacea), grå reinlav 
(Cladonia rangiferina), brun korallav (Sphaerophorus globosus), kystpute (Cladonia subcervicornis), 
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bristlav (Parmelia sulcata), grynkorkje (Ochrolechia androgyna), skjoldsaltlav (Stereocaulon 

vesuvianum), vanlig navlelav (Umbilicaria hyperborea), matteflette (Hypnum cupressiforme), 
etasjemose (Hylocomium splendens), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og heigråmose 

(Racomitrium lanuginosum). 

 
 

  
 

 

 

 
 

  

 

Figur 10. Øverst: Kystlynghei (t.v.). Røsslyng-blokkebær furuskog omringet av sitkagran (t.h.). I 

midten: Bergknauser ned mot Midttjørna (t.v.). Fattig myrvegetasjon i lyngheia (t.h.). Nederst: 

Furutrær som har brent i sørvest i tiltaksområdet (t.v.). Deponi og vei, fra Glesnesvegen og inn i 
planområdet. (t.h.). 

 

 
 



Rådgivende Biologer AS 17 Rapport 2833 

Det er lite epifytter (lav, moser og sopp) på trærne og det er kun registrert vanlige arter. På furu ble det 

blant annet registrert vanlig papirlav (Platismatia glauca), mellav-art (Lepraria sp.) og matteflette 
(Hypnum cupressiforme). Hjelmblæremose (Frullania dilatata), krusgullhette (Ulota crispa), vanlig 

skriftlav (Graphis scipta), vanlig smaragdlav (Lecidella elaochroma) og vanlig rurlav (Thelotrema 

lepadinum) er vanlig på rogn og hassel.  
 

Myrområdene er artsfattige og torvmoser og noe stor bjørnemose (Polytrichum commune) dominerer i 

bunnsjiktet. Av karplanter som ble registrert på myrene kan nevnes rome, klokkelyng, røsslyng, 

tyttebær, pors og blåtopp.  
 

Av fremmede (svartelistede) arter som vokser i området kan nevnes sitkagran (svært høy risiko, SE) 

(Gederaas mfl. 2012). Den forekommer spredt i hele området, men det er lengst vest i området at det er 
flest forekomster. I Vestervågdalen er det også en stor populasjon med gyvel langs veien. Her ble også 

registrert bringebærkratt og svartknoppurt i veikanten. 
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VERDIVURDERING 

KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD 

Sund kommune har gjennomført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 (Gaarder & Fjeldstad 

2009). I Artskart foreligger det lite informasjon fra selve planområdet, kun en gammel artsregistrering 

av lundhumle (www.artskart.artsdatabanken.no), og ellers noen få arter i influensområdet (her definert 

som 100 meter fra planområdet). For å undersøke om det finnes biologiske forekomster i 
influensområdet som er unntatt offentlighet (rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.) ble 

miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland, ved Olav Overvoll, kontaktet i e-post datert den 

31. mars 2017. I svar pr. e-post samme dag ble det opplyst at det ikke er kjent slike opplysninger fra 
influensområdet.  

 

NATURTYPER 

Det er fra før avgrenset en kystlynghei (D07 i DN-håndbok 13) med verdien viktig (B-verdi) innenfor 

det meste av planområdet (figur 11 og 12). Lokaliteten, med områdenavn Kausland vest i 

Miljødirektoratets Naturbase, ble først registrert gjennom en kartlegging av naturtypen kystlynghei på 

Vestlandet og i Trøndelag (Fremstad 1991) og ble kvalitetssikret i felt i 2006 av Geir Gaarder, 
Miljøfaglig Utredning AS. I beskrivelsen av lokaliteten i Naturbase er det lite informasjon om 

brukshistorien. Befaringen i 2016 viser at lokaliteten er lite gjengrodd (figur 11) og det var spor etter 

brann i deler av området (figur 10). Naturtypen kystlynghei er utvalgt etter naturmangfoldloven og i 
tillegg vurdert som en rødlistet naturtype i kategorien sterkt truet (EN) (jf. Lindgaard & Henriksen 2011).  
 

• Tema naturtyper vurderes til stor verdi. 

 

 

 
 

Figur 11. Parti av kystlyngheia (Kausland vest) som inngår i planområdet.  

http://www.artskart.artsdatabanken.no/


Rådgivende Biologer AS 19 Rapport 2833 

ARTSFOREKOMSTER 

Skjoldblad (NT; nær truet jf. Henriksen & Hilmo 2015) er fra før registrert innenfor kystlyngheia og i 

en bekk som renner ut i Spildepollen, men det er uklart om den også finnes innenfor planområdet 

ettersom det var for tidlig i vekstsesongen til å kunne registrere denne arten. Under befaringen 29. mars 

ble det registrert havburkne (NT) og kystkorallav (NT) på en bergvegg helt i vest i tiltaksområdet, ned 
mot Midttjørna (figur 12 og 13).  

 

Av andre rødlistede arter foreligger noen få observasjoner av fuglearter i influensområdet (her definert 
som 100 meter fra planområdet). I Spildepollen er det observert sjøorre (VU; sårbar jf. Henriksen & 

Hilmo 2015) og lomvi (CR; kritisk truet). Sjøorre og lomvi er sjøfugler og er ikke knyttet til landarealene 

i planområdet. Det legges derfor lite vekt på disse i verdivurderingen.  

 
Basert på funn av to rødlistede arter direkte knyttet til planområdet vurderes artsforekomster å ha 

middels verdi.  

 

• Tema artsforekomster vurderes til middels verdi. 
 

 
 

Figur 12. Planområdet ligger innenfor en avgrenset kystlynghei. To rødlistearter ble registrert på 
bergvegger inntil Midttjørna den 29. mars 2017.   
 
 

 

 



Rådgivende Biologer AS 20 Rapport 2833 

  
 

Figur 13. Rødlisteartene havburkne (t.v) og kystkorallav (t.h.) ble registrert på nordvestvendte 

bergvegger inntil Midttjørna.  
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

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 «middels/godt» 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» senere i rapporten.  

 
Denne utredningen har vurdert tiltaket i forhold til 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 (§ 12). 

 

GENERELT OM VIRKNINGER AV TILTAKET 

En utbygging av ny skole, barnehage og boligområde ved Spildepollen vil sannsynligvis medføre store 

permanente arealbeslag på land. Det er ikke avklart hvor mye av planområdet som vil bli beslaglagt. 

Virknings- og konsekvensvurderingen av det planlagte tiltak er derfor begrunnet ut fra følgende 

generelle vurderinger: 
 

• Arealbeslag, tap og endring av leveområder 

• Habitatfragmentering og barriereeffekter for viltet 

• Etablering av nye habitat og korridorer 

• Avrenning av steinpartikler, sprengningsrester og kjemikalier til vassdrag og sjø 

• Forurensing til omgivelser i forbindelse med framtidig virksomhet 

 

Direkte arealbeslag vil lokalt gi tap og fullstendig endring av leveområder for planter og dyr. Indirekte 
vil inngrepene også påvirke lys-, fuktighets- og vindforhold i omkringliggende nærmiljø. Enkelte deler 

av utbyggingsområdene vil på sikt bli rekolonisert av planter og være leveområder for fugl og pattedyr, 

men gjerne med et annet artsinventar enn i dag. 
 

Eventuelle steinfyllinger vil ha en gradvis avtakende avrenning av steinpartikler, sprengstoffrester og 

kjemikalier som kan ha negativ virkning for naturmangfoldet og særlig for arter knyttet til akvatisk 

miljø. Hvor lang tid en slik avrenning vil pågå, vil avhenge av tykkelsen på fyllingene, hvordan den er 
dekket til og nedbørsmengde.  

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV 0-ALTERNATIVET 

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

influensområdet. 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 
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diskusjon i mange sammenhenger.  

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 temperatur 

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.  

 

Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i nærområdene som kan påvirke det biologiske 

mangfoldet. Det er allerede etablert vei og deponert masser i planområdet og sitkagran holder på å spre 
seg i kystlyngheia. Dersom lyngheia ikke skjøttes vil den på sikt gro igjen. 0-alternativet vurderes derfor 

å ha liten negativ konsekvens (-) for tema naturmangfold.  

 

NATURTYPER 

En utbygging av ny skole og barnehage ved Spildepollen vil medføre arealbeslag i en viktig lokalitet 

med kystlynghei. Det er ikke avklart hvor og hvor store arealbeslagene vil bli i planområdet, men selv 
om hele planområdet beslaglegges, vil ikke reduksjonen i areal bli veldig stor (figur 12). Tiltaket 

medfører at kystlyngheia blir redusert i utstrekning og virkningen for naturtyper vurderes som liten til 

middels negativ.  
 

• Stor verdi og liten til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens (--) for tema 

naturtyper.  

 

ARTSFOREKOMSTER 

Det er ikke avklart hvor, og hvor store, arealbeslagene vil bli i planområdet. Tiltaket kan ødelegge 
forekomstene av havburkne (NT) og kystkorallav (NT) som er knyttet til bergvegger helt nordvest i 

planområdet. I tråd med føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven er virkningen vurdert som stor negativ 

(---) for artsforekomster.  
 

• Middels verdi og stor negativ virkning gir stor negativ konsekvens (---) for tema 

artsforekomster.  

 

OPPSUMMERING  

I tabell 3 er gjort en oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for naturtyper og 

artsforekomster ved utbygging av planområdet i Spildepollen. 

 
Tabell 3. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser av planlagt utbygging av ny skole og 

barnehage ved Spildepollen. 

Fagtema 
Verdi 

Liten      Middels     Stor 
  Virkning 

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

Naturtyper 
----------------------- 

                                 

 

---------------------------------------------------------- 
                                      Middels negativ (--) 

Artsforekomster 
----------------------- 

                    

 

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

 

Stor negativ (---) 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte 

tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen, for eksempel ved etablering av 

riggområder, anleggsveier og lignende. Det som i hovedsak skiller anleggs- og driftsfase er selve 

anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig forstyrrelser i form av økt trafikk, 
grave- og sprengningsarbeid. Økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og 

yngleperioden om våren. De fleste arter har imidlertid relativt høy toleranse for midlertidig økning av 

støynivået, spesielt utenom hekke- og yngleperioden. Denne utredningen har ikke avdekket om det 
finnes viktige hekkeplasser for fugl i influensområdet og det er uvisst om anleggsarbeidet vil ha negative 

virkninger for hekkende fugl.   

 

SAMLET BELASTNING (JF. NATURMANGFOLDLOVENS § 10)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller 

vil bli, utsatt for, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Ny skole, barnehage og boligområde planlegges i et 

område som er lite påvirket av eksisterende inngrep. Selv om det er etablert en liten vei inn i planområdet 
og deponert noen masser, fremstår det meste av planområdet og omkringliggende arealer som urørte. 

En eventuell utbygging av området ved Spildepollen vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet 

og vil øke belastningen på økosystemet. Den samlede belastningen på økosystemet er fra før liten.  
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AVBØTENDE TILTAK 

Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hensyn 

til naturmangfold ved planlagt utbygging av skole, barnehage og boligområde ved Spildepollen. 
 

Det er få tiltak som kan avbøte de negative virkningene av direkte arealbeslag. For kystlyngheia er det 

vanskelig å foreslå avbøtende tiltak siden den inngår i det meste av planområdet, men forekomstene 
med havburkne (NT) og kystkorallav (NT) kan ivaretas ved å unngå inngrep/sprengning i de 

nordvestvendte bergveggene inntil Midttjørna. Da vil virkningen for artsforekomster reduseres fra stor 

negativ til ingen virkning.  

 
Riggområder bør avgrenses fysisk, slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter et større område enn 

nødvendig. Ved revegetering bør det normalt tas utgangspunkt i stedegen vegetasjon. Gjenbruk av 

avdekningsmassene er som regel den miljømessig mest gunstige måten å revegetere på. 
 

Ved utbygging er det risiko for spredning av forekomster av fremmedarten sitkagran til andre områder. 

Ved hogst, graving eller sprenging i disse områdene, er det viktig at alt trevirke/hogstavfall fjernes og 
deponeres i egnet deponi. Dersom dette ikke er praktisk eller økonomisk mulig, anbefales det å brenne 

hogstavfallet på stedet. Dette bør helst skje på våt eller frossen mark og avfallet bør spres litt utover slik 

at laget ikke blir for tykt (Thorvaldsen 2012).  
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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. Det var gjennomgående gode værforhold under befaringen. 
Feltarbeidet ble imidlertid utført på et tidlig tidspunkt i vekstsesongen for planter. En del plantearter 

hadde ikke vokst tilstrekkelig mye fram til at sikker artsbestemmelse var mulig. Det knytter seg derfor 

noe usikkerhet til registreringen av artsforekomster. Det lot det seg gjøre å få en relativt god oversikt 

over vegetasjonstyper og mulige naturtyper i tiltaksområdet. Datagrunnlaget vurderes som 
middels/godt.  

 

KONSEKVENSVURDERING 

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 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 denne rapporten er det ikke avklart hvor stor del av planområdet som vil bli påvirket av tekniske 

inngrep. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens for både 

naturtyper og rødlistearter.   
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Kunnskapen om fugl i influensområdet er mangelfull, og i et såpass stort og urørt naturområde, er det 
potensiale for viktige hekkelokaliteter for arealkrevende fuglearter. For å få et enda bedre grunnlag for 

vurdering av konsekvensen for naturmangfoldet i området, anbefales det å gjennomføre 

fugleundersøkelser i hekkesesongen, dvs. april/mai.  

 
En utbygging kan medføre avrenning til nærliggende vassdrag. Det er sjøaure i Kørelen og det anbefales 

at bekkene mellom Midttjørna, Klokkarvatnet og Kørelen undersøkes med tanke på eventuell gyting av 

anadrom fisk.   
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