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FORORD 

BKK tok kontakt med Samnanger kommune i 2015 for å se på muligheter for å etablere et 

datalagringssenter til regionen Samnanger. Børdalen er en av fire lokaliteter i kommunen som ble ansett 

som egnet for prosjektet. A/STAB AS skal detaljregulere området langs Storelva og Rådgivende 

Biologer AS har blitt bedt om en konsekvensutredning for naturmangfold av tiltaks- og influensområdet. 

 

Conrad J. Blanck er MSc i landskapsøkologi og rapporten tar utgangspunkt i feltarbeid som ble utført i 

av den nevnte konsulenten 19. juli. 2018, samt muntlige og skriftlige kilder. 

 

Rådgivende Biologer AS takker A/STAB AS for oppdraget. 

Bergen, 30. april 2019 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C.J. 2019. Datalagringssenter ved Storelva i Børdalen, Samnanger kommune. 

Konsekvensutredning for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2854, 29 sider, ISBN 

978-82-8308-599-0 

 

TILTAKET 

I forbindelse med etablering av et datalagringssenter skal A/STAB AS detaljregulere et område ved 

Storelva i Børdalen, Samnanger kommune. Det har blitt avsatt et planområde på 338,4 dekar, men 

tiltaksområdet utgjør bare ca. 28 dekar. 

 

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Vegetasjonen i Børdal er preget av tidligere bruk som beite og eksisterende tekniske inngrep. Det finnes 

mye gjengroing, især med bjørk, gråor, vanlig gran og sitkagran. I tiltaksområdet har jord- og 

steinmasser blitt deponert på et tidligere beiteområde for å etablere ny fulldyrket mark. Øst for den 

nydyrka marken står fragmenter av blåbærskog, som også er et resultat av gjengroing av beitemark. 

Blåbærskogen er fragmentert og påvirket av ryddebelter for flere kraftlinjer. En elv, Storelva, renner 

gjennom planområdet. 

 

VERDIVURDERING 

Vernet natur 

Storelva i Børdalen munner ut i Frølandselva, som siden 1986 er vernet etter Verneplan for Vassdrag. 

Generelt er hensikten med verneplanen å sikre helhetlige nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon fra 

fjord til fjell. Vernet gjelder da først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas 

hensyn til ved andre inngrep. 

 

Viktige naturtyper 

Det finnes ingen registrerte naturtyper i influensområdet fra før og det ble ikke registrert nye under 

feltarbeidet som ble gjennomført 19. juli 2018.  

 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Det er ikke registrert rødlistearter i området og det ble ikke registrert nye etter feltarbeidet gjennomført 

19. juli 2018. Ingen av kommunens prioriterte viltområder overlapper med influensområdet. Flere 

vanlige og vidt utbredte arter nytter trolig Børdalen som leveområde. 

 

Det finnes en anadrom strekning på 1,5 km oppstrøms fra Frølandsvatnet med en liten bestand av laks. 

 

PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Vernet natur 

Renset avløpsvann vil fort bli fortynnet og ha tilnærmet ingen påvirkning på Frølands- eller Storelva. I 

perioder med uvanlig lav vannføring kan utslipp av store støt med avløpsvann føre til en gjødslingseffekt 

av vannet i vassdragene. Dette kan påvirke sammensetningen av vannvegetasjonen og forandre 

inntrykket vassdraget har og redusere verneverdiene noe i disse periodene. 
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Viktige naturtyper 

Det finnes ingen registrerte viktige naturtyper i plan- eller influensområdet som kan bli påvirket av 

tiltaket. Ved Liaro, like ved influensområde for akvatisk miljø, er det registrert en gråor-heggeskog med 

B-verdi. Denne lokaliteten ligger på land og vil ikke bli berørt av tiltaket. 

 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Etablering av datalagringssenteret vil føre til omtrent 16 dekar arealbeslag av et lite område med 

gjengroingsskog som er mulig leveområde for flere vanlige arter. Dette vil redusere mulige 

funksjonsområder for arter i liten grad. Det finnes to lokaliteter med arter unntatt offentlighet med større 

avstand fra tiltaksområdet. Ved vanlig drift vil denne arten ikke bli påvirket av tiltaket. Det forventes at 

drift av datalagringssenteret vil produsere overskudsvarme, som i hovedsak vil stige og forsvinne i 

atmosfæren. Resterende varme vil bli kjølt ned og dempet av vegetasjonens utdunsting. På grunn av 

dette forventes at effekten overskuddsvarmen vil ha på miljøet vil være uvesentlig. Renset avløpsvann 

vil være sterkt fortynnet før det når den anadrome strekningen i Frølandselva og vil ikke påvirke 

laksebestanden i vassdraget. 

 

SAMLET VURDERING 

Etablering av datalagringssenter vil påvirke naturmangfoldet i liten grad. Den største påvirkningen av 

tiltaket er arealbeslag av et lite område som kan bli benyttet av flere vanlige arter som funksjonsområde. 

 

Tema Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

Vernet natur 1. Frølandselva 
Særdeles 

stor 

Lokal forurensing 

ved lav vannføring 

Ingen til noe 

forringet 
0/– 

Viktige naturtyper - 
Ingen 

betydning 
Ingen Ingen 0 

Økol. 

Funksjonsområder for 

arter 

2. Gjengroingsskog i 

tiltaksområde 
Noe Arealbeslag Noe forringet - 

3. Anadrom strekning i 

Frølandselva 
Middels Ingen Ingen 0 

Naturmangfold samlet     0/- 

 

 

AVBØTENDE TILTAK, USIKKERHET OG OPPFØLGENDE 

UNDERSØKELSER 

Eventuell helikoptertrafikk til og fra influensområde bør unngås i perioden januar-juli for å ta hensyn til 

en art unntatt offentlighet. I anleggsperioden bør eventuelt avrenning fra anleggsområde gå via 

sedimenteringsdammer eller ledes bort fra anleggsområdet for å redusere tilrenning til vassdrag. 

 

Tiltakshaver bør vurdere å legge utslippspunktet for renset avløpsvann fra datalagringssenteret i 

Frølandselva, siden denne elven fører mer vannmasser som kan tynne ut utslippet mer enn Storelva. 

 
Rapporten bygger på et kunnskapsgrunnlag som vurderes som godt. Det knyttes lite usikkerhet til 

verdivurderingen eller feltarbeidet. 

 

Deler av prosjektet er fortsatt under planlegging. Ved store planendringer kan påvirkningen på 

naturmangfoldet endre seg. Det knyttes derfor noe usikkerhet til tiltaket. 

 

I anleggsfasen anbefales det at det jevnlig tas vannprøver i Frølandselva, for å overvåke innholdet av 

ammoniakk fra fyllinger.  
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TILTAKET 

I forbindelse med etablering av et datalagringssenter skal A/STAB AS detaljregulere et område ved 

Storelva i Børdalen, Samnanger kommune. Det har blitt avsatt et planområde på 338,4 dekar, og 

tiltaksområdet utgjør en mindre del av dette. Oppdragsgiver har oppgitt to alternativer til planeringsflate 

der datalagringssenteret skal stå: Alternativ 1 har et areal på ca. 28 daa og får høyeste punkt i nordøstre 

hjørne lik kote 194,5 (figur 1) som er i samsvar med kommuneplanen. Alternativ 2 medfører en justering 

av det nordøstlige hjørnet, og gir høyeste punkt ved kote 185. Planeringsflaten til alternativ 1 er 1,2 daa 

større enn hos alternativ 1 (figur 1). Planeringsflaten strekker seg fra Fv7 og omfatter en åker med 

nydyrka mark. Avgrensningen for begge alternativene er kote 166 mot øst og ca. kote 164 mot vest / 

mot Storelva, som vil medfører en mindre mur på et par meter mot elven. 

 

Når det gjelder inntak av vann, skal det bli etablert 2 – 3 borehull og eventuelt et vannreservoar for å 

tilfredsstille brannberedskap. Avløp fra datalagringssenteret skal dimensjoneres for 20 personer. 

Avløpsvannet skal renses med renseanlegg fra KLARO og slippes ut i Storelva. 

 

Tilkomst til planområdet vil være fra Fv7 og det skal ikke etableres ny tilkomstvei for 

datalagringssenteret innenfor planområdet. Hoveddel av bygget skal være 3 etasjer over terreng og 

administrasjonsbygget skal være 2 etasjer med gress på taket. I tillegg planlegges det en underetasje for 

hele bygget. Hver etasje er 4 m.  

 

Datasenteret skal bli forsynt med elektrisitet fra nærliggende nettstasjon/trafostasjon. Fullt utbygd vil 

datalagringssenteret bruke 50 – 100 MW og generere overskuddsvarme. 
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Figur 1. Øverst: Planområdet (svart stiplet linje) og forslag til planeringsflate (rødt skravert område) 

for etablering av et datalagringssenter. Planeringsflaten i alternativ 1 har et større areal enn i alternativ 

2. Nederst: 3D-modell av datasenteret i Samnanger utarbeidet av A/STAB AS. 
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METODE 

KONSEKVENSANALYSE 

En konsekvensutredning starter med innsamling av data, med registreringer fra databaser, litteratur og 

feltundersøkelser. En vurderer verdien til enkeltregistreringene, og deretter tiltakets påvirkning på 

registreringen. Enkeltregistreringens verdi og tiltakets påvirkning vurderes opp mot hverandre for å gi 

en konsekvens (se figur 2). Neste trinn består i å vurdere registreringene innenfor hvert aktuelt fagtema 

(se også tabell 3). I siste trinn ser man på alle fagtema under ett for å gi en samlet konsekvens av tiltaket. 

Disse tre trinnene følger Statens vegvesens håndbok V712 (2018): 

 

• Trinn 1: Konsekvensen for hver enkeltregistrering vurderes hver for seg, selv ved overlapp 

mellom lokaliteter.  

• Trinn 2: Vurderingene fra trinn 1 sammenstilles per fagtema og konsekvensen for hvert fagtema 

vurderes. Dersom en har flere alternative tiltak vurderes disse opp mot hverandre. 

• Trinn 3: Vurderingene for alle fagtema samles til en samlet konsekvensanalyse. 

 

I håndbok V712 blir det benyttet ordet delområder om avgrensede lokaliteter innen ulike fagtema. Vi 

har valgt å benytte ordet lokaliteter. Dette er gjort for å unngå forvirring dersom en ser behov for å 

vurdere tiltak i ulike delområder separat. En lokalitet er et helhetlig område, som f.eks. en avgrenset 

naturtype eller et funksjonsområde for en art. 

 

DATAINNSAMLING 

Konsekvensanalysen baserer seg på tilgjengelig litteratur og databaser, samt fra feltundersøkelse 

(metodikk for feltundersøkelser er beskrevet i eget delkapittel). Vurdering av nivå på 

kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet (tabell 1). 

 

VURDERING AV VERDI 

Verdi er et mål på hvor stor betydning en registrering har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen 

blir vurdert etter en femdelt skala fra "uten betydning" til "svært stor" verdi.  

 

Naturmangfold 

Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske 

(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse.  

 

Naturmangfold er delt inn i flere undernivå; Landskapsøkologiske funksjonsområder, vernet natur, 

viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og geosteder (tabell 1). I denne 

konsekvensutredningen behandles vernet natur, viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder. 

 

Vernet natur omfatter verneområder etter naturmangfoldloven §§35-39, og verneområder med 

internasjonal verdi. 

 

Viktige naturtyper omfatter naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN, Halvorsen mfl. 2016) og DN-

håndbok 13, 15 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007) som omfatter henholdsvis land og 

ferskvann. Registrerte naturtyper blir videre vurdert etter Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 

2018). 

 

Økologiske funksjonsområder for arter omfatter funksjonsområder for arter registrert i Norsk rødliste 

for arter (Henriksen & Hilmo 2015), globale rødlister, samt ansvarsarter og verdifulle 

vassdrag/bestander av ferskvannsfisk etter NVE rapport 49/2013 (Sørensen 2013). 
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Noe verdi blir tilegnet areal som er hverdagsnatur med flora og fauna representativ for regionen. 

Ubetydelig verdi blir tilegnet områder som for eksempel er sterkt påvirket av inngrep eller fremmede 

arter. Det vil si at innenfor et influensområde så vil all natur som ikke er sterkt påvirket av inngrep eller 

fremmede arter ha noe verdi. 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtema. 

Fagtema 
Ingen 

betydning 
Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Vernet natur    

Verneområder med 

permanent redusert 

verneverdi. 

Verneområder.  

Viktige 

naturtyper 

DN-håndbok 

13,15,19 

Norsk rødliste 

for naturtyper 

(Artsdatabanken 

2018) 

 

Lokaliteter med 

verdi C. 

Hverdagsnatur. 

Flora og fauna 

representativ for 

regionen. 

Lokaliteter med verdi C til 

B. 

 

Lokaliteter med verdi 

B til A. Utvalgte 

naturtyper med verdi 

B/C. 

Lokaliteter med verdi 

A. Utvalgte naturtyper 

verdi A. 

Økologiske 

funksjons-

områder for 

arter 

Henriksen & 

Hilmo 2015 

Sørensen 2013 

 

Områder med 

funksjoner for 

vanlige arter og vidt 

utbredte NT arter. 

Vassdrag/bestander 

av "liten verdi". 

Funksjonsområder som er 

lokalt til regionalt viktige, 

og for NT arter, fredete 

arter utenfor rødliste og 

spesielt hensynskrevende 

arter. Vassdrag/bestander 

av "middels verdi" og 

vassdrag med forekomst 

av ål. 

Funksjonsområder 

som er regionalt 

viktige, og for VU 

arter, NT-arter som er 

norske 

ansvarsarter/globalt 

rødlistet. 

Vassdrag/bestander 

av "stor verdi" og 

viktige vassdrag for 

ål. 

Funksjonsområder 

som er 

nasjonalt/internasjonalt 

viktige, og for CR 

arter, EN/VU arter 

som er norske 

ansvarsarter/globalt 

rødlistet. 

Vassdrag/bestander av 

"svært stor verdi". 

 

VURDERING AV TILTAKETS PÅVIRKNING 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan en registrering påvirkes som følge av definerte tiltak. 

Påvirkning vurderes i forhold til 0-alternativet. En vurderer her bare påvirkning av et ferdig etablert 

tiltak. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden er beskrevet i et eget kapittel. Grad av påvirkning 

vurderes etter en femdelt skala fra "forbedret" til "sterkt forringet" (se tabell 2): 

Tabell 2. Grad av påvirkning i driftsfasen, og veiledende kriterier for å vurdere nivå av forringelse. 

Grad av påvirkning 
Funksjonsområder for 

arter 
Naturtyper Verneområder 

Sterkt forringet 
Alvorlig varig forringelse. 

Lang restaureringstid (>25 

år) 

Splitter opp arealer og 

bryter funksjon.  

Blokkerer trekk-

/vandringsmuligheter. 

Berører >50 % av areal, 

eller viktigste del 

ødelegges. 

Forringelse i strid med 

verneformål. 

Forringet 
Middels alvorlig varig 

forringelse. Middels 

restaureringstid (>10 år) 

Splitter opp arealer og 

reduserer funksjon. 

Svekker trekk-

/vandringsmuligheter. 

Berører 20-50 % av areal. 

Viktigste del forringes 

ikke. 

Mindre påvirkning som 

ikke er i strid med 

verneformålet. 

Noe forringet 
Mindre alvorlig varig 

forringelse. Kort 

restaureringstid (1-10 år) 

Mindre alvorlig reduksjon 

av funksjon og trekk-

/vandringsmuligheter. 

Berører en mindre viktig 

del og <20 % av areal. 

Ubetydelig påvirkning. 

Ikke direkte arealinngrep. 

Ubetydelig endring Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

Forbedret 

Styrker biologiske 

funksjoner. Gjenoppretter/ 

skaper trekk-

/vandringsmuligheter. 

Bedre tilstand ved 

tilbakeføring til 

opprinnelig natur.  

Bedre tilstand ved 

tilbakeføring til 

opprinnelig natur. 

 

C B A 
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VURDERING AV KONSEKVENS 

Konsekvens av tiltaket er en vurdering av om 

tiltaket vil føre til bedring eller forringelse. 

Vurderingen av konsekvens gjøres ved å 

sammenstille verdi og grad av påvirkning for 

hver lokalitet (figur 2). Skalaen for 

konsekvens går fra 4 minus (- - - -), som er den 

mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås, til 

4 pluss (++++) som tilsvarer svært stor 

verdiøkning.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Konsekvensvifta. Sammenstilling av 

verdi langs x-aksen og grad av påvirkning 

langs y-aksen (fra Vegdirektoratet 2018).  

 

For vurdering av konsekvens av tiltaket per fagtema og samlet finnes det et ekstra konsekvensnivå, 

kritisk negativ konsekvens (- - - - -), som unntaksvis kan benyttes dersom en har flere registreringer med 

stor negativ konsekvens for alternativet (tabell 3).  

Tabell 3. Kriterier for fastsettelse av konsekvens per fagtema og samlet. 

Skala Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert tiltak 

Kritisk negativ konsekvens 

(- - - - -) 

Brukes unntaksvis dersom en har flere registreringer med svært stor negativ 

konsekvens (- - - -).  

Svært stor negativ konsekvens 

(- - - -) 

Det finnes registreringer med svært stor konsekvens (- - - -), og typisk flere med 

stor negativ konsekvens (- - -). 

Stor negativ konsekvens 

(- - -) 
Typisk flere registreringer med stor negativ konsekvens (- - -). 

Middels negativ konsekvens 

(- -) 

Registreringer med middels negativ konsekvens (- -) dominerer. Høyere 

konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Noe negativ konsekvens 

(-) 

Registreringer har lave konsekvensgrader, typisk vil noe negativ konsekvens (-) 

dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig konsekvens 

(0) 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (0-

alternativet). 

Positiv konsekvens 

(+ / + +) 

Registreringer med negativ konekvensgrad oppveies klart av registreringer med 

positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv konsekvens 

(+ + + / + + + +) 

Kun ett eller få registreringer med lave negative konsekvensgrader, og disse 

oppveies klart av registreringer med positiv konsekvens. 

 

Forbedret

Ubetydelig 
endring

Noe 
forringet

Forringet

Ødelagt

Sterkt 
forringet

Svært
stor

StorMiddelsNoe
Uten 

betydning

0 – – – – – – – – – –

+ / + ++ + +/ + + + +
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet  er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. Dette vil inkludere 

midlertidige anleggsinstallasjoner, som anleggsvei, dersom etablering av disse fører til permanent skade. 

Tiltaksområdet omtalt i rapporten tilsvarer området av planeringsflaten for alternativ 1. 

 

Influensområdet omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. Når det gjelder 

biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk og i forhold til topografi og 

hvilke arter som forekommer. For vegetasjon vurderes influensområdet å være 20 meter fra tekniske 

inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugleartene vurderes å være vesentlig mer, grunnet 

forstyrrelser i anleggsperioden (Multiconsult 2018). For akvatisk miljø (funksjonsområdet for fisk og 

andre ferskvannsarter) blir influensområdet større. Planområdet ligger inntil og drenerer til Storelva i 

Børdalen, som munner i Frølandselva. På grunnlag at det er planer om å slippe ut renset avløpsvann 

beregnet for 20 personer, er det vurdert at avløpsvannet vil være meget uttynnet før det når 

Frølandsvatnet. Influensområdet for akvatisk miljø har da blitt satt til å inkludere Storelva fra øverste 

punkt av tiltaksområdet og Frølandselva helt ned til elvens munning til Frølandsvatnet. Det egentlige 

vassdraget fortsetter fra Frølandsvatnet via Tysseelva før det munner i Samnangerfjorden. Vurdert 

influensområde er kartfestet i figur 3. 

 

 

Figur 3. Vurdert influensområde for naturmangfold for planlagt datalagringssenter i Børdalen. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Området som planlegges regulert ligger i Børdalen mellom Totlandsfjellet og Børdalensfjellet i 

Samnanger kommune (figur 4). Børdalen er tilknyttet til fylkesveg 7 og ligger ca. 20 km vest for 

Norheimsund og ca. 6 km øst for Tysse. Storelva renner gjennom Børdalen og munner ut i Frølandselva, 

som er en del av Samnangervassdraget. Denne elven bør ikke forveksles med Storelva, som ligger ca. 3 

km vest for Børdalen på andre siden av Totlandsfjellet. Det finnes noen tekniske inngrep i planområdet 

fra før, blant annet veg og en trafostasjon med flere ledninger som fører til denne. 

 

 

Figur 4. Planområdets (rød stiplet linje) omtrentlige plassering (blå sirkel) i Samnanger kommune. 

NATURGRUNNLAGET 

Klimaet i influensområdet er oseanisk påvirket. Nedbørhyppigheten er høy, med 220-240 nedbørsdager 

i året. På målestasjonen på Tysse (41 moh.) er årsnedbøren 2 704 mm (1961-1990, eklima). Det faller 

mest nedbør i oktober (337 mm), minst i april (120 mm) (1961-1990, Tysse, eKlima). 

Gjennomsnittstemperaturen i lavlandet ligger mellom 0 og -4 ºC i januar og mellom 12 og 16 ºC i juli 

(1961-1990, Tysse, eKlima). 

 

Planområdet inngår i den sørboreale vegetasjonssonen (se Moen 1998), hvor barskog dominerer. Typisk 

for den sørboreale vegetasjonssonen er et sterkt innslag av arter med krav til høye sommertemperaturer. 

Tiltaksområdet i Børdalen ligger også i den klart oseaniske seksjonen (O2), som preges av vestlige 

vegetasjonstyper og arter, men har også svakt østlig trekk som følge av noe lavere vintertemperatur 

(Moen 1998). 

 

Berggrunnen i plan- og undersøkelsesområdet består av ryolitt og amfibolitt/grønnstein (figur 5). 

Amfibolitt/grønnstein er en mørk og mineralrik bergart, som forvitrer lett og kan gi et godt grunnlag for 

frodig vegetasjon. Ryolitt er derimot lys og finkornet gneis, som inneholder lite næringsstoffer og 

forvitrer langsomt. Denne berggrunnen gir bare grunnlag for fattig vegetasjon. 
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For det meste er løsmassene i planområdet morener av forskjellig tykkelse. Helt i nord ved trafostasjonen 

er et lite parti med tynt løsmassedekke (figur 5).  

 

På arealressurskartet er store deler av det undersøkte området registrert som åpen jorddekt fastmark. 

Øvrige områder er skog av middels bonitet (figur 6). 

 

  

Figur 5. Bergarter i planområdet og det undersøkte området (N250) Lilla: Ryolitt. Brun: Grønnstein. 

(t.v.). Løsmasser i planområdet og det undersøkte området. Kilde: NGU Mørkegrønn: Tykk morene; 

lysegrønn: tynn morene; lyserosa: bart fjell/tynt løsmassedekke. Rød stiplet linje: planområde. Svart 

linje: Foreslått planeringsflate. 



 

Rådgivende Biologer AS 14 Rapport 2854 

Figur 6. Arealressurs- og bonitetskart over det undersøkte området og planområdet. Kilde: Kilden, 

NIBIO. Rød stiplet linje: planområde. Rød stiplet linje: planområde. Svart linje: Foreslått 

planeringsflate. 

 

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Vegetasjonen i Børdalen er preget av tidligere bruk som beite og eksisterende tekniske inngrep. Før var 

åpne beiteområder, særlig langs vestbredden av Storelva, karakteristisk for området (figur 7). I dag er 

disse områdene preget av gjengroing, især med bjørk, gråor, vanlig gran og sitkagran. Dette har ført til 

en mosaikk av de forskjellige skogsvegetasjonstypene fattig røsslyng-blokkebærfuruskog (A3 jf. 

Fremstad 1997), blåbærskog (A4) og gråor-heggeskog (C3) med innslag av fattig myr. Overgangen 

mellom vegetasjonstypene er flytende og vanskelig å avgrense tydelig. 

 

Helt nord ved trafoen er vegetasjonen kulturpåvirket og er preget av vanlige kulturmarksarter som 

blåknapp, grasstjerneblom, blåklokke, engkvein, rødsvingel, bergrørkvein og marikåpe. 

 

Lenger sør, langs Storelva, er vegetasjonen en mosaikk av fattig myr, røsslyng-blokkebærfuruskog og 

blåbærskog med preg av gjengroing, især med bjørk, sitkagran og vanlig gran. I myrpartiene finner man 

torvmoser, rome, pors og klokkelyng, arter som er karakteristiske for fattig fastmattemyr med 

klokkelyng-rome-utforming (K3a). Kulturmarksarten hvitmaure finnes også i disse partiene og indikerer 

områdets tidligere bruk som kulturmark. Typiske skogsarter som røsslyng, blokkebær, blåbær, einer og 

hengeving finnes i skogspartiene (figur 8). En større del av det tidligere beiteområdet på vestsiden av 

Storeelva er også gjort om til en granplantasje (figur 8). Plantasjen er et spredningssentrum for vanlig 

gran, som man kan finne spredt utover hele området. På østsiden av elven har det trolig blitt beitet lengre 

enn på vestsiden. Her er det også generelt våtere og beiteområdet domineres av blåtopp og bergrørkvein. 

Særlig gråor bidrar til gjengroingen på denne siden av elven og danner delvis gråor-heggeskog (C3) 

(figur 8). Noen partier med fattigmyr finnes også i nord- og sørenden på østsiden av elven (figur 8). 
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Jord- og steinmasser har blitt deponert på et tidligere beiteområde for å etablere ny fulldyrket mark 

(figur 8). Skråningen til fyllingen er en karakteristisk skrotemark med innslag av skrotemarks- og 

engarter. Det er typisk for skrotemarker som denne, at den inneholder vegetasjon fra forskjellige 

vegetasjonstyper som finnes i nærheten. Her vokser det blant annet rødkløver, revebjelle, vegtistel, 

kystgriseøre, engknoppurt, hvit gåseblom, ryllik, tiriltunge, hestehov, rød jonsokblom, blåkoll, 

blåklokke og gullris. Nord for skrotemarken slutter det tidligere beiteområdet, hvor det igjen finnes fattig 

røsslyng-blokkebærfuruskog, blåbærskog og fattig myr. Øst for den nydyrka marken står fragmenter av 

blåbærskog, som også er et resultat av gjengroing av beitemark. Skogen er fragmentert og påvirket av 

ryddebelter for flere kraftlinjer. 

 

  

Figur 7. Flybilde fra planområdet i Børdalen i 1965. Kilde: Norgeibilder.no (t.v.). Satelittbilde fra 

planområdet i Børdalen i 2018. Kilde: Google Maps. Vegetasjonen langs Storelva var i 1965 preget av 

beite, mens den i dag er preget av granplantefelt, tekniske inngrep og ung gjengroingsskog. 

 

1965 2018 
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Figur 8. Øverst: På vestsiden av Storelva er en stor del av vegetasjonen i veksling mellom fattig myr, 

røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskog (t.v.). Vanlig gran sprer seg fra denne plantasjen (t.h.). 

Midterst: På østsiden av Storelva er det fuktigere og gråor preger gjengroingen og danner delvis gråor-

heggeskog (t.v.). Noen myrflater finnes helt i nord og sør (t.h.). Nederst: Skråningen til fyllingen har en 

typisk skrotemarkvegetasjon med plantearter fra forskjellige naturtyper (t.v.). Nydyrka mark på 

fyllmassene (t.h.). 
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

VERNET NATUR 

Storelva i Børdalen munner ut i Frølandselva, som siden 1986 er vernet etter Verneplan for Vassdrag. 

Frølandselva ligger mellom Norheimsund og Tysse og er et sidevassdrag til Samnangervassdraget. 

Vassdraget har utløp til Frølandsvatnet, 29 moh. Avstanden fra Frølandsvatnet og videre ned til 

Samnangerfjorden er ca. 2 km (figur 9). Generelt er hensikten med verneplanen å sikre helhetlige 

nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjord til fjell. Vernet gjelder da først og fremst mot 

kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. 

 

Frølandselva er ikke et av de vernede nasjonale laksevassdrag i Norge (NLV). 

 

 

Figur 9. Planområdet til datasikringssenteret (rød sirkel) ligger i Nedbørsfeltet til Frølandselva, som 

er vernet etter Verneplan for Vassdrag (innrammet med blå strek). Deler av Frølandselva er en anadrom 

strekning. Et vandringshinder (rød strek) ligger ca. 2,7 km nedstrøms for planområdet. 

Tabell 4. Vernet natur i influensområdet 

VERNET NATUR 

Lokalitet Vern Kilde Verdi 

1. Frølandselva  Verneplan for vassdrag NVE Svært stor 



 

Rådgivende Biologer AS 18 Rapport 2854 

VIKTIGE NATURTYPER 

Det finnes ingen registrerte naturtyper i planområdet fra før og det ble ikke registrert nye under 

feltarbeidet som ble gjennomført 19. juli. 2018. De tidligere beiteområdene ble ikke avgrenset som den 

truede naturtypen semi-naturlig eng (VU, Artsdatabanken 2018) fordi de er sterkt gjengrodd med diverse 

trær og busker. For at naturtypen skal bestå er skjøtsel viktig. Det er flere tiår siden beite har opphørt i 

det undersøkte området i Børdalen og gjengroingen har forandret vegetasjonen og redusert verdien av 

de tidligere beiteengene sterkt. Det er fortsatt mulig å finne spor av områdets tidligere rolle som 

kulturmarkseng, men det ble ikke observert noen rødlistede arter tilknyttet til kulturmark. I tillegg er 

området også påvirket av fremmedarten sitkagran, som stammer fra granplantasjene inntil planområdet. 

 

Fattig jordvannsmyr (minerotrof myr), som det finnes små flater i det undersøkte området, er ikke en 

rødlistet naturtype. Myrflater over 5 daa har tidligere vært definert som en naturtype av nasjonal 

forvaltningsinteresse (NNF) (Aarrestad mfl. 2017). I den nyeste utgaven av kartleggingsinstruksen for 

viktige naturtypen har definisjonen blitt oppdatert til å bare inkludere rikere myrflater (Miljødirektoratet 

2018). De undersøkte myrflatene i Børdalen er bare av den fattige typen. 

 

Det finnes fragmenter av gråor-heggeskog (C3), som er et resultat av gjengroing på tidligere fuktige 

beiteområder. Disse er for øvrig for små og fragmentert for å kunne tas ut som naturtypen gråor-

heggeskog jf. DN-håndbok 13. 

 

Frølandselva renner gjennom en registrert gråor-heggeskog med B-verdi (viktig) ved Liaro ca. 1,4 km 

nedstrøms planområdet. Siden det ikke er planlagt å forandre vannføringen for enten Storelva eller 

Frølandselva i forbindelse med etablering av datalagringssenteret, vil denne lokaliteten ikke bli berørt 

av tiltaket. Lokaliteten vil derfor ikke inngå videre i denne verdivurderingen. 

 

På grunnlag at det ikke er registrert naturtyper innenfor tiltaks- og influensområdet har fagtema viktige 

naturtyper ingen betydning. 

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Land 

Det er ikke registrert rødlistearter i området og det ble ikke registrert nye etter feltarbeidet gjennomført 

19. juli 2018. Børdalen er heller ikke registrert som et prioritert viltområde for Samnanger kommune 

(Steinsvåg & Overvoll 2003). Utenom en feilmelding om gaupe i 2003, er det heller ikke registrert noe 

rovdyraktivitet i hele Samnanger kommune i Miljødirektoratets rovbase (http://rovbase.no). 

 

Etter en korrespondanse med fylkesmannen i Hordaland fikk vi 16. januar informasjon om at det finnes 

to lokaliteter med arter unntatt offentlighet ca. 1 km og 700 m unna tiltaksområdet. Den ene lokaliteten 

ligger innenfor anbefalt hensynssone for arten (Multiconsult) og i kapittelet om avbøtende tiltak er det 

gitt noen retningslinjer om hvordan man kan ta hensyn til arten. 

 

Børdalen er trolig et funksjonsområde for flere vanlige og vidt utbredte arter som f.eks. nordflaggermus, 

liten vepseblomsterflue og fossekall. Dette er arter som er registrert observert i Artsdatabankens Artskart 

i planområde. Disse og flere andre arter nytter trolig tiltaks- og/eller influensområdet for oppvekst, 

vandring, beite, yngling, overvintring o.l.  

 

Vann 

Frølandselva har en anadrom strekning på 1,5 km oppstrøms fra Frølandsvatnet til laksetrappen i 

Jarland, med et potensielt produktivt areal på 60 000 m2. Laksetrappen er feilkonstruert og er et 

vandringshinder. Det har hverken blitt fanget ørret eller laks i området ovenfor fisketrappen siden de 

ferskvannsbiologiske undersøkelsene av vassdraget begynte i 2005 (Sikveland mfl. 2018). Frølandselva 

har en middels anadrom strekning med en liten bestand av laks. 

 

http://rovbase.no/
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Tabell 5. Avgrensede økologiske funksjonsområder for arter i influensområdet. 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Lokalitet Art Kilde Verdi 
Verdi 

samlet 

2. Gjengroingsskog  Vanlige arter for distriktet 
RB, 

Artsdatabanken 
Noe 

Middels 
3. Anadrom strekning i 

Frølandselva 
Laks 

Sikveland mfl. 

2018 
Middels 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tabell 6 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert. De største verdiene innenfor 

influensområdet er tilknyttet Frølandselva, som er et vernet vassdrag og har en middels anadrom 

strekning. Verdisatte lokaliteter er avgrenset på kart i figur 10. 

Tabell 6. Oppsummering av verdier i influensområdet for planlagt datalagringssenter i Børdalen. 

Tema Lokalitet Grunnlag for vurdering Verdi 

Vernet natur 
1. Frølandselva 

Vernet vassdrag uten reduserte 

verneverdier. 
Svært stor 

Viktige naturtyper 
- 

Ingen naturtyper er registrert innenfor 

planavgrensningen eller i 

influensområde. 

Ingen 

betydning 

Økologiske 

funksjonsområder for 

arter 

2. Gjengroingsskog i 

tiltaksområdet 

Funksjonsområde for flere vanlige 

arter som er karakteristiske for 

distriktet. 

Noe 

3. Anadrom strekning i 

frølandselva 

Anadrom strekning på 1,5 km med en 

liten bestand av laks i Frølandselva 
Middels 
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Figur 10. Kartfesting av verdier for naturmangfold innenfor influensområdet for planlagt 

datalagringssenter i Børdalen. Tall refererer til lokalitetene listet i tabell 6. 

1
 

2
 

3
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

I dette kapittelet er det innledningsvis foretatt en vurdering om hvordan utviklingen vil bli i områdene 

uten de aktuelle tiltakene, det såkalte 0-alternativet. Deretter en generell gjennomgang av mulige 

virkninger for tiltaket, der det er skilt mellom anleggsfase og driftsfase etter ferdigstilling av prosjektet. 

 

0-ALTERNATIVET 

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

influensområdet uten det aktuelle tiltaket. 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. 

 

Statnett har planer om å etablere et massedeponi og et rigg- og et lagerområde i forbindelse med 

etablering av ny transformasjonsstasjon nord for tiltaksområdet. Deponiet og lagerområdet vil ha et areal 

på ca. 4,8 dekar og 1,1 dekar (figur 11). Dette arealbeslaget vil redusere naturmangfoldet i planområdet 

i veldig liten grad. 0-alternativet vurderes samlet å ha ingen til liten negativ konsekvens (0/-) for 

naturmangfold knyttet til influensområdet. 

 

 

Figur 11. Planlagt deponi og rigg- og lagerområdet innenfor planområdet for datalagringssenter. Kart 

tatt fra søknad om anleggskonsesjon utarbeidet av Statnett. 
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NATURMANGFOLD 

VERNET NATUR 

Hele elveavsnittet av Frølandselva som inngår i influensområdet er et vernet vassdrag. Verneformålet 

er å bevare et vassdrag samt nedbørsfelt i et variert landskap. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og 

vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Fossen Bratte, som ligger oppstrøms for 

Storelvas munning i Frølandselva, er spesielt trukket fram. 

 

Det ikke er planlagt å forandre vannføringen for enten Storelva eller Frølandselva i forbindelse med 

etablering av datalagringssenteret. Verneverdiene som utgjøres av landskapsformer, elveløpsformer, 

botanikk på land og landfauna vil da ikke bli påvirket etter etableringen av datalagringssenteret. 

 

Utslipp av renset avløpsvann vil fort bli uttynnet og ha tilnærmet ingen påvirkning på Frølands- eller 

Storelva. I perioder med uvanlig lav vannføring kan store støt med utslipp av avløpsvann føre til en 

gjødslingseffekt av vannet i vassdragene. Dette kan påvirke sammensetningen av vannvegetasjonen og 

i liten grad forandre inntrykket vassdraget har og redusere verneverdiene noe. 

 

VIKTIGE NATURTYPER 

Det finnes ingen registrerte viktige naturtyper jf. DN-håndbok 13 eller i tiltaks- eller influensområdet 

som kan bli påvirket av tiltaket. 

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Tiltaksområdet i Børdalen er trolig et funksjonsområde for flere vanlige og vidt utbredte arter. Arealet 

som skal bli planert for å etablere datalagringssenteret består av ca. 12 m2 nydyrket mark og 16 m2 

gjengroingsskog med rydningsgate for ledninger. Dette vil føre til arealbeslag av et lite område som er 

mulig leveområde for flere vanlige arter.  

 

Datalagringssenteret vil bruke 50 – 100 MW strøm og generere en del overskuddsvarme. Et kjent 

fenomen er dannelsen av «varmeøyer» i områder med høyt energiforbruk (Li & Xhao 2012). Varmeøyer 

er definert som områder med signifikant høyere temperatur enn områder med mindre menneskelig 

aktivitet, særlig om sommeren og vinteren. Dette fører til en lengre vekstsesong for vegetasjon og 

påvirker sammensetningen av de påvirkede plantesamfunnene (Shochat mfl. 2006). Det er også 

observert større mengder av insekter i slike varmeøyer (Meineke mfl. 2013). 

 

Rundt det planlagte datalagringssenteret finnes det mye vegetasjon. Vegetasjon, og spesielt trær, har en 

kjølende effekt på luften på grunn av deres utdunsting av vann (evapotranspirasjon). I tillegg har 

Storelva også en kjølende effekt på miljøet. 

 

Trolig vil bare et lite belte på noen få meter rundt datalagringssenteret bli påvirket av overskuddsvarmen. 

 

Det meste av overskuddsvarmen vil stige oppover og forsvinne i atmosfæren. En del fuglearter nytter 

termisk oppdrift for å stige opp og deretter seile i luften. Dette blir spesielt utført av trekkfugler, 

tranefugler og haukefugler (Berthold 2000). Det er mulig at noen fuglearter vil utnytte 

overskuddsvarmen produsert av datalagringssenteret til oppdrift, noe som har blitt observert med gribber 

i Tyrkia (Freire mfl. 2015). 

 

Den anadrome strekningen av Frølandselva ligger 2,4 km nedstrøms i forhold til tiltaksområdet. 

Avløpsvannet vil bli uttynnet og vil ikke påvirke den anadrome strekningen eller laksefiskbestanden. 
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Den største påvirkningen prosjektet vil ha på økologiske funksjonsområder vil være arealbeslag i en ung 

gjengroingsskog som trolig er et leveområde for flere vanlige og vidt utbredte arter. Denne typen skog 

finnes det mye av i dalbunnen og eventuelt påvirkede arter vil fortsatt ha god tilgang på leveområder 

etter utbygging og drift. Det er litt usikkert hvorvidt overskuddsvarmen vil påvirke miljøet som ligger 

unmiddelbart inntil stasjonen, men påvirkningen antas å være uvesentlig. 

 

OPPSUMMERING 

I tabell 7 er påvirkning og konsekvenser på naturmangfoldet for etablering av datalagringssenter i 

Børdalen oppsummert. Den største påvirkningen er arealbeslag av et lite område som kan bli benyttet 

av flere vanlige arter som funksjonsområde. Samlet vil prosjektet ha ingen til liten konsekvens på 

naturmangfoldet. 

Tabell 7. Oppsummering av tiltakets påvirkning og konsekvens på tema innen naturmangfold.  

Tema Lokalitet Verdi Type påvirkning Påvirkning Konsekvens 

Vernet natur 1. Frølandselva 
Særdeles 

stor 

Lokal forurensing 

ved lav vannføring 

Ingen til noe 

forringet 
0/– 

Viktige naturtyper - 
Ingen 

betydning 
Ingen Ingen 0 

Økol. 

Funksjonsområder for 

arter 

2. Gjengroingsskog i 

tiltaksområde 
Noe Arealbeslag Noe forringet - 

3. Anadrom strekning i 

Frølandselva 
Middels Ingen Ingen 0 

Naturmangfold samlet     0/- 
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 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. 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, utfylling, grave- og sprengningsarbeid.  

 

STØY OG TRAFIKK 

Økt trafikk og støy kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og yngleperioden om våren. De fleste 

arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået, men noen arter, særlig større 

rovfuglarter, er svært følsomme for forstyrrelser. Det er lite støy og trafikk i influensområdet i dag og 

anleggsarbeid vil føre til en betydelig økning i støynivået. Én av lokalitetene med en art unntatt 

offentlighet ligger innenfor den artsspesifikke hensynssonen (Multiconsult 2018). Arbeid innenfor 

tiltaksområdet vil trolig ikke berøre arten, men helikoptertrafikk vil sannsynligvis påvirke den negativt. 

 

AVRENNING OG SPREDNING FRA FYLLINGER  

Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan generelt resultere i tilførsler 

av ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag og våtmark. Dersom det 

foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever 

i vannet. Delen som foreligger som ammoniakk, er avhengig av forholdet mellom temperatur og pH.  

Deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester. De mest 

finpartikulære fragmentene vil kunne bli spredt nedover vassdragene, og i våtmark vil de kunne bli 

spredt horisontalt og vertikalt over lange distanser. Partikler fra sprengstein er nydannede og dermed 

uslipte, kantete og flisete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv. Skarpe partikler 

trenger gjennom epitel og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk forårsaker dette 

slimutsondring og kan i ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på gjellene. Partiklene kan også slipe 

bort på vekstalger på elvebunnen og redusere næringsgrunnlaget for bunndyr. 

 

I avrenningen fra sprengsteindeponier vil det ofte også være oljerester fra boresøl og sprengstoffrester, 

som kan ha direkte eller langsiktige skadevirkninger på det akvatiske miljøet. Avrenning fra deponier 

vil være mest uttalt i anleggsfasen. Avrenning kan forekomme i relativt lang tid etter at deponiene er 

etablert, og i områder med store deponi og små vassdrag der det er liten fortynning er avrenning å 

betrakte som en langvarig virkning. Storelva er et relativt lite vassdrag og noen tiltak burde 

gjennomføres for å holde negative effekter på et minimalt nivå. 

 

AVBØTENDE TILTAK 

I ANLEGGSFASEN 

Følgende tiltak foreslås for å ha avbøtende virkning i anleggsfasen:  

 

BEGRENSET SPRENGINGSARBEID OG HELIKOPTERTRAFIKK 

Det er lite støy og trafikk tilknyttet Børdalen i dag, men anleggsarbeidet vil medføre betydelig økning i 

støynivået i denne perioden. For å ta hensyn til artsforekomsten unntatt offentlighet, bør 

helikoptertrafikk til og fra tiltaksområdet unngås i perioden januar-juli. 
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HINDRE FORURENSING AV VASSDRAG 

Det er viktig at tiltakshaver gjennom hele anleggsarbeidet sikrer at vassdragene ikke forurenses.  

Eventuelle avløp bør ikke føres direkte til vassdrag men gå via sedimenteringsdammer. Dersom man 

kan lede vann bort fra anleggsområdet, slik at risikoen for tilrenning reduseres, er dette gjerne det mest 

effektive tiltaket. Noen ganger vil det settes større krav til konsentrasjonene av partikkelutslipp enn det 

som er realistisk å få til med sedimenteringsdammer. Det vil da være aktuelt å bygge ut med flere 

rensetrinn som filtrering og/eller utfellingsteknikker (for eksempel sandfilter, felling, syklon). 

 

I DRIFTSFASEN 

Følgende tiltak foreslås for å ha avbøtende virkning i driftsfasen. 

 

POSISJON AV UTSLIPPSPUNKT 

Det er planer om å slippe ut renset avløpsvann fra datalagringssenteret dimensjonert for ca. 20 personer 

i vedliggende vassdrag. Tiltakshaver bør vurdere å legge utslippspunktet for renset avløpsvann fra 

datalagringssenteret i Frølandselva, siden denne elven fører mer vannmasser som kan tynne ut utslippet 

mer enn Storelva. 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

I anleggsfasen anbefales det at det jevnlig tas vannprøver i Frølandselva, for å overvåke innholdet av 

ammoniakk fra fyllinger.  
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

I naturmangfoldloven er det nedfestet forvaltningsmål for både naturtyper og arter, som sier 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). 

 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET 

 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet (§ 8).  

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som godt for temaene som er omhandlet i denne verdivurderingen (§ 

8). Sammenstillingen av eksisterende og ny informasjon vurderes å være et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens karakter. 

 

§ 10 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING 
 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for. I dag er influensområdet preget av gjengroing, treplanting, noe jordbruk og litt virksomhet 

fra trafostasjonen. Det meste av naturen i planområdet er allerede preget av tidligere eller pågående 

menneskelig aktivitet og den samlede belastningen på miljøet vil øke i liten grad etter etablering av 

datalagringssenteret.  

 

Betydningen av dataindustrien har i de siste årene økt sterk i lag med energi rettet mot databehandling, 

datalagring og kommunikasjon. I 2007 sto dataindustrien for 2 % av det globale CO2-utslippet. Dette 

står på samme nivå som lufttrafikken på verdensbasis (Boccaletti 2008). 

 

En faktor som bestemmer miljøbelastningen datatindustri har, er kilden til strømmen som brukes til å 

drive det elektroniske utstyret med. Det er planer å benytte 100 % vannkraft, som vil sørge for et lavt 

karbonfotavtrykk for denne industrilokaliteten. Den største økningen av belastning på økosystemet vil 

ligge i økt trafikk til og fra området. 

 

USIKKERHET 

Ifølge 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). 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG  

Området har blitt befart av botaniker og det foreligger noe informasjon om naturmangfoldet i 

influensområdet. På grunnlag av dette vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt. Kunnskapsgrunnlaget 

er både kunnskap om arter sin bestandssituasjon, naturtyper sin utbredelse og økologiske tilstand, og 

effekten av påvirkninger (jf. Naturmangfoldloven § 8).  
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TILTAKET 

Deler av prosjektet er fortsatt i en planleggingsfase. Store forandringer i prosjektet, som flytting av 

planeringsflate eller planlegging av nye tilkomstveier kan føre til at påvirkningene på naturmangfoldet 

endrer seg. Det knyttes derfor noe usikkerhet til tiltaket. 

 

VURDERING AV VERDI 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon og på informasjon samlet under feltarbeid som 

ble gjennomført 19. juli 2018. Tiltaks- og influensområdet var lett tilgjengelig og værforholdene var bra 

under feltarbeidet. Tidspunktet var optimalt for karplanter, moser og lav, men for tidlig for sopp. Likevel 

var det mulig å få en god oversikt over naturverdiene som finnes i tiltaks- og influensområdet. 
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