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FORORD 

ABO Plan og Arkitektur AS skal detaljregulere et område ved Rubbestadneset i Bømlo kommune for å 
etablere ny fylkesveg. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur AS blitt bedt om å utarbeide en 
verdivurdering av plan- og influensområdet i henhold til Naturmangfoldloven. 
 
Conrad J. Blanck er M. Sc. i landskapsøkologi, Bjart Are Hellen er cand. scient i zoologisk økologi og 
rapporten tar utgangspunkt i feltundersøkelser innenfor planavgrensningen og influensområdet utført 
9. september 2019 på land og 26. august 2019 i vann, samt eksisterende informasjon fra skriftlige og 
muntlige kilder. 
 
Rådgivende Biologer AS takker ABO Plan og Arkitektur AS ved Berit Haga Vikanes for oppdraget. 
 
 

Bergen, 1. november 2019 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C. J. & B. A. Hellen 2019. Fv.19 Brubakken-Stangarvåg, Bømlo kommune. Kartlegging og 
verdivurdering av naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2975, 18 sider, ISBN 978-
82-8308-662-1 

 
Det er planer om å detaljregulere et område ved Rubbestadneset i Bømlo kommune for å etablere fv. 19 
Brubakken – Stangarvåg. I forbindelse med prosjektet har Rådgivende Biologer AS på oppdrag fra ABO 
Plan og Arkitektur AS utarbeidet en verdivurdering av naturmangfold i plan- og influensområdet. 
 
VERDIVURDERING 

På land 

Ingen naturtyper på land var registrert innenfor planavgrensningen fra før og ingen nye ble registrert 
under synfaringen 9. september 2019. 
 
Det er registrert gjøk (NT) innenfor planområdet ved Stongarvågen. Det er ukjent om den hekker 
regelmessig i området. Heipiplerken er gjøkens viktigste vertsart i Norge og gjøkens utbredelse blir i 
stor grad bestemt av heipiplerkens utbredelse. Det finnes ingen registreringer av heipiplerke i 
planområdet blant registreringene av fugl på Artsdatabankens Artskart i motsetning til andre steder i 
kommunen og det vurderes derfor at planområdet har en underordnet betydning som hekkeområde for 
gjøk. 
 
Det ble ikke registrert rødlistearter innenfor planavgrensningen under feltarbeidet. Det ble observert 
noen fremmedarter i planområdet som det burde tas hensyn til for å unngå unødvendig spredning videre 
av disse artene. Dette gjelder spesielt fagerfredløs og parkslirekne. 
 
I ferskvann 

I søre Stongavågen renner det inn to bekker med dårlig gyteforhold. Det kan ikke utelukkes at sjøørret 
kan vandre opp i bekken på høy vannføring, men dette er trolig sporadisk og det er ikke grunnlag for 
noen egen fiskebestand i elven. Disse bekkene kan karakteriseres som den rødlistede naturtypen 
elvevannmasser (NT). 
 
Det er mulig for ål å vandre opp i begge disse bekkene, men det er lite trolig at dette skjer, siden bekkene 
er så små. 
 
OPPSUMMERING AV VERDIER 

Lokalitet Type Verdi 
1. Plan- og influensområdet Økologisk funksjonsområde for vanlige arter Noe 
2./3. Bekker til Søre Stongarvågen Øvrige åleførende vassdrag / Elvevannmasser Middels 
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FV. 19 BRUBAKKEN - STANGARVÅG 

Det er planer om å detaljregulere et område ved Rubbestadneset i Bømlo kommune for å etablere fv. 19 
Brubakken – Stangarvåg, Planid 201814 (figur 1). Det er avsatt en omfattende planavgrensning for å 
sikre tilstrekkelig areal til planlegging av tiltaket, med tilhørende frisiktsoner og kryss. 
 
Planområdet utgjør et areal på ca. 674 daa og omfatter følgende eiendommer: Gbnr.: 80/25, 81/2, 3, 5, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 32 og deler av gbnr.: 80/2, 10 og 20, 
81/1, 2, 4, 7, 8, 14 og 24, 82/1, 9, 17, 20, 37 og 49, 86/5, 50, 114 og 161. Flere mulige traséer har blitt 
planlagt og diskutert, men midlertidig har traséen i figur 1 blitt vurdert av Statens Vegvesen som det 
beste alternativet. Dette utbyggingsalternativet vil berøre minst privat eiendom. 
 
Den nye planen vil til dels erstatte reguleringsplan for fv. 542 Innvær – Katthola (Planid R-138) og 
danne grunnlag for sanering av avkjørsel, nødvendig grunnerverv og utarbeiding av byggeplaner. 
 

 
Figur 1. Planavgrensning for ny fylkesveg ved Rubbestadneset (svart stiplet linje) basert på planer 
tilsendt av ABO Plan og Arkitektur AS. 
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METODE 

DATAINNSAMLING / KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Denne verdivurderingen baserer seg på informasjon fra feltundersøkelser gjennomført av Bjart Are 
Hellen 26. august 2019 i ferskvann og av Conrad J. Blanck 9. september på land, samt tilgjengelig 
informasjon fra litteratur og databaser. Området var lett tilgjengelig og værforholdene var bra for 
feltarbeid. Det er sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur og gjort søk i nasjonale databaser. 
 
Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er utført av Bjørn Moe i 2003 (Moe 2003). Registreringene 
fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). Det er også 
utført viltkartlegging etter DN-håndbok 11 samme år (Steinsvåg & Overvoll 2003). 
 
Det foreligger noen registreringer av arter i Artsdatabankens artskart 
(https://artskart.artsdatabanken.no/) for planområdet, for det meste fugl og edderkopper. Den eneste 
registrerte rødlistearten i influensområdet er en mulig reproduserende gjøk (nær truet, NT) ved 
Stongarvågen.  
 
Vurdering av nivå på kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel for usikkerhet. 
 
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. Viktige naturtyper 
omfatter naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN, Halvorsen mfl. 2016) og DN-håndbok 13, 15 og 
19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007a, 2007b) som omfatter henholdsvis land, ferskvann og 
sjø. 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). Ansvarsarter er arter 
som har mer enn 25 % av europeisk bestand. 
 
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. 

http://www.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtema fra V712 – håndbok for konsekvensanalyser 
(Vegdirektoratet 2018) 
Fagtema Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Viktige naturtyper 
DN-håndbok 13,15,19 
Norsk rødliste for 
naturtyper 

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". 

 
Utdypende kriterier for verdier av vassdrag/bestander er vist i utklipp nedenfor fra Sørensen (2013):  
 

 

C B A 
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AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. For dette prosjektet 
tilsvarer tiltaksområdet det planlagt vegtrasé inkludert midlertidige anleggsinstallasjoner, som 
anleggsvei, dersom etablering av disse fører til permanent skade. 
 
Influensområdet omfatter områder rundt tiltaksområdet som 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 terrestrisk vegetasjon vurderes influensområdet å være 
100 meter fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugleartene vurderes å være vesentlig 
mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. For ferskvann er influensområdet litt større. Hele 
elvestrekning for elver og bekker som har sitt utspring i planområdet er inkludert i 
influensområdetTiltaket vill ikke medføre inngrep i sjø og så sjøområder er ikke inkludert i denne 
verdivurderingen. 
 
Influensområdet er kartfestet i figur 7. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet til ny Fv. 19 ligger på Bømlo rett nordvest for tettstedet Rubbestadneset (figur 2).  
 

 
Figur 2. Planområdets beliggenhet. 

NATURGRUNNLAGET 

Planområdet ligger nært kysten mot havet og klimaet er preget av dette. Fra kysten kommer stadig 
fuktige luftmasser, som fører til store nedbørsmengder året rundt. Årsnedbøren ligger på rundt 2500 mm 
(senorge.no). Havet varmes og kjøles saktere enn landområdene og fører til relativt små 
temperatursvingninger gjennom årstidene. Vintrene er da relativt varme og somrene relativt kalde. 
 
Berggrunnen i planområdet består i all hovedsak av granitt. Dette er en hard og sur bergart som forvitrer 
langsomt, inneholder veldig få plantenæringsstoffer og gir bare grunnlag for en fattig vegetasjon. Med 
unntak av et lite parti med et tynt lag av marine avsetninger rundt Stongarvågen, finnes det lite løsmasser 
i det undersøkte området. 
 
På NIBIOs bonitets- og arealressurskart (AR5) ser man at området innenfor planavgrensningen 
hovedsakelig består av åpen skrinn fastmark med innslag av myr i våte søkk. Det er noe skog av 
varierende bonitet rundt Stongarvågen midt i planområdet (figur 3). 
 
Sammenligner man flybilder av området fra 1969 og 2016, ser man tydelig at det på disse årene har blitt 
mer skog inntil Søre Stongarvågen og Læsingesundet (figur 4). Grunnen er trolig opphør av beitedrift, 
som har ført til at området gror igjen. 
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Figur 3. Arealet i planområdet består i hovedsak av skrinn og åpen fastmark. Kilde 
https://kilden.nibio.no  

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

På land 

Planområdet er et kupert landskap med bærlyngskog, myr og lyngheivegetasjon. Kystlyngheilandskapet 
ligger relativt skjermet og er mindre utsatt for klimapåvirkninger sammenlignet med områder som er 
enda nærmere sjøens strandlinje. Dette har ført til en rask gjengroing med furu og i mindre grad bjørk, 
som danner bærlyngskog (A2, jf. Fremstad 1997; (figur 5)). Gjengroingen blir spesielt tydelig ved å 
sammenligne flybilder fra 1969 og 2019 (figur 4), der skogsområdene har spredt seg utover 
heilandskapet. Bærlyngskog utgjør i dag en betydelig del av planområdet. Av treslag dominerer klart 
furu, men det finnes også innslag av bjørk og lokalt også noe rogn. I tillegg dukker det opp sitkagran 
(SE – svært høy risiko jf. Artsdatabanken 2018) og europalerk i nord ved Stongarvågen.  
 

https://kilden.nibio.no/
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Det er varierende tetthet i skogsområdene. Noen steder er skogen åpen, ande steder veldig tett. Dette 
tyder på at skogen har vært i varierende bruk tidligere, både til beite og/eler hogst. Feltsjiktet i 
bærlungskogene blir dominert av tyttebær, krekling, blåbær og røsslyng med sporadiske innslag av 
linnea, gullris, skogstjerne og stormarimjelle. Det finnes relativt lite død ved i de unge skogsområdene. 
Noen skogspartier er enda fattigere enn bærlyngskog og tenderer mer mot blåbærskog (A4). 
 
Myr finnes i fuktige søkk og større flater fordelt i planområdet med karakteristisk fattig 
fastmattemyrvegetasjon (K3, figur 5). Arter som blåtopp, pors, røsslyng, klokkelyng, einer, rome, 
tepperot, bjørneskjegg og unge furutrær dominerer feltsjiktet i fuktmarken. I noen fuktige partier inntil 
myr, hvor det er vanskelig for trær å etablere seg, finnes det kystlyngheivegetasjon av typen fuktig 
lynghei med pors-rome-blåtopp-utforming (H3d, figur 5). Det er mange tiår siden kulturlandskapet har 
vært i bruk og lyngen er i dag i en dårlig tilstand med mye høyvokst, grov og forvedet røsslyng, som er 
uegnet som beiteplante. 
 
I nord rundt Stongarvågen finnes det noen rester av fulldyrka mark (figur 5). Høyt gress og tette 
bestander av bjørnebær viser til et sporadisk bruk av disse flatene. Under befaringen ble det observert 
noen sauer i hagene rundt husene i dette området og det er mulig at jordbruksflatene fortsatt har en 
funksjon som beite. Av fremmedarter ble det observert både dielsmispel (Svært høy risiko, SE) og 
parkslirekne (SE, figur 5) ved husene i Stongarvågen. I tillegg finnes det spredt fagerfredløs (SE, figur 
5) langs Rolvsnesvegen, som i stor grad inngår i planområdet. 
 

  
Figur 4. Flybilde av planområdet fra 1969 og 2016. Området rundt vågen har grodd igjen med trær. 
Kilde: norgeibilder.no 

2016 1969 
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Figur 5. Øverst: Bærlyngskog dominert av furu er den vanligste vegetasjonstypen i planområdet (t.v.). 
Fattig fastmattemyr finnes i våte søkk og større flater. I bakgrunnen ser man en bærlyngskog med 
furutrær (t.h.). Midterst: Noen rester av kystlyngheivegetasjon finnes i form av fuktig lynghei inntil 
myrområder (t.v.). Det inngår noe fulldyrka mark i planområdet. Dette blir lite brukt og gror igjen med 
blant annet bjørnebær. Nederst: Fremmedartene parkslirekne (SE, t.v.) og fagerfredløs (SE, t.h.) finnes 
i planområdet. 
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I ferskvann 

Det finnes flere små bekker som har sitt utspring i planområdet og munner ut i Nordre og Søre 
Stongarvågen. 
 
Til Nordre Stongavågen renner det inn to små bekker, den nordligste er så liten at den går tørr i perioder. 
Den sørligste renner svært bratt ned mot sjøen, det er ikke mulig for sjøørret å vandre opp i bekken. 
Denne bekken har sitt utspring i en myr, nedbørfeltet er svært lite og sannsynligvis går bekken tørr i 
perioder med lite nedbør. Begge bekkene er uegnet som oppvekstområder for fisk.  
 
Til Søre Stongavågen renner det inn to bekker (figur 6), begge har nedbørfelt på ca. 0,2 km². Området 
har en gjennomsnittlig avrenning på 55 l/s/km, som gir en gjennomsnittlige vannføring på ca. 10 l/s, noe 
som tilsier at bekkene går tørr når det er lengre perioder uten nedbør.  
 
Den nordligste renner relativt bratt over berg i nedre del, men det kan ikke utelukkes at sjøørret kan 
vandre opp i bekken på høy vannføring. Bekken er mindre enn 0,5 m bred og har et bunnsubstrat som 
er dominert av fjell eller sand, og har dårlige gyteforhold. Ved elektrofiske på en strekning på 50 meter 
i nedre del av elven ble det ikke fanget eller observert fisk. Det kan ikke utelukkes at det kan gå opp fisk 
å gyte i elven på høy vannføring, men dette er trolig sporadisk og det er ikke grunnlag for noen egen 
fiskebestand i elven. 
 
Fra Sætradalen kommer den sørligste bekken inn i Søre Stongavågen, den renner slakt i nedre del, 
bunnsubstratet er dominert av jord, men små områder med grus finnes innimellom. Ca. 70 meter opp fra 
sjøen er det et brattere parti her er substratet noe grovere, det er mulig for fisk å passere opp og forbi 
dette området i perioder med gunstig vannføring. Det kan ikke utelukkes at sjøørret kan vandre opp i 
bekken og at den også sporadisk kan gyte på høy vannføring. Det lille nedbørfeltet gjør imidlertid at 
bekken sannsynligvis går tørr i perioder og er lite egnet som oppvekstområde for fisk, og det er ikke 
grunnlag for noen egen fiskebestand i elven. Ved elektrofiske på en strekning på 50 meter i nedre del av 
elven ble det ikke fanget eller observert fisk.  
 
Det er mulig for ål å vandre opp i begge disse bekkene, men det er lite trolig at dette skjer, sidene 
bekkene de er så små. 

Figur 6. Nedre del av den nordlige bekken som renner inn i Søre Stongavågen (t.v.) Nedre del av den 
sørlige bekken som renner inn i Søre Stongavågen fra Sætradalen (t.h.). 
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

VIKTIGE NATURTYPER 

På land 

Ingen naturtyper på land var registrert innenfor planavgrensningen fra før og ingen nye ble registrert 
under synfaringen 9. september 2019. Myrområdene er utelukkende jordvannsmyr og for fattige for å 
bli registrert som naturtyper jf. DN-håndbok 13. Skogene er for unge til å bli registrert som gammel 
furuskog og mangler stående død ved av furu med vridde stammer, hard ved (kelogadd) og tilsvarende 
liggende død ved (kelolæger), som er indikatorer for denne naturtypen. 
 
Det ble sett etter boreonemoral regnskog på egnede plasser. Mose- og lavarter som indikerer denne 
naturtypen finnes i skogspartier med kontinuerlig høy luftfuktighet, ofte helt inntil nordvendte 
bergvegger i skog. Disse artene foretrekker løvtrær med glattbark, som hassel, bjørk eller rogn. I skogen 
vokser det nesten bare furu og det er sparsomt med bjørk og rogn. Det ble ikke funnet indikatorarter for 
regnskog og ingen nye naturtyper av denne typen ble registrert. Av lav ble det her bare registrert vanlige 
arter i "kvistlavsamfunnet" (vanlig kvistlav, papirlav, stubbeslav, fnaslav etc.). 
 
Kystlynghei har blitt vurdert til å være sterkt truet (EN) naturtype i den nye rødlisten for naturtyper 
(https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper). Naturtypen er først og fremst truet av opphør/redusert 
drift, som igjen fører til gjengroing med blant annet fremmede treslag. Det er ingen aktiv hevd av 
kystlyngheien i det undersøkte området og det er, så vidt vi kjenner til, ingen konkrete planer om å ta 
opp igjen driften i nær fremtid. Vi vurderer at tilstanden til kystlyngheien innenfor planavgrensningen 
er for dårlig for å bli registrert som viktig naturtype. 
 
I ferskvann 

To små bekker har sitt utspring i planområdet og munner ut i Søre Stongarvågen. Disse bekkene kan 
karakteriseres som naturtypen elvevannmasser (F1, Artsdatabanken 2018), som omfatter økosystemer 
med rennende vann og mangel på en fullstendig næringskjede som inneholder krepsyr. Dette er en nær 
truet (NT) naturtype som blir truet av mange faktorer, inkl. vannkraftregulering, landbruk og andre 
fysiske inngrep. På bakgrunn av dette vurderes disse bekkene å ha middels verdi som naturtype. 
 
ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

På land 

Det ble ikke registrert rødlistearter innenfor planavgrensningen under feltarbeidet. Det finnes noen 
fremmedarter, som det burde tas hensyn til for å unngå unødvendig spredning av artene. Særlig 
parkslirekne og fagerfredløs (figur 5) kan spre seg lett ved utbygningsprosjekter. 
 
På Bømlo har ikke hjorten typiske vinterbeiteområder som i indre deler av fylket. Kommunen har 
minimalt med snø, men åpne kystområder kan være veldig utsatt for vær, noe som fører til at hjorten 
generelt trekker til mer skogkledde områder i vinterstid. I de siste tiårene har planområdet grodd igjen 
med skog og dermed blitt mer aktuell som leveområde for hjort. Gjengroingen gjelder også for store 
deler av kommunen og skogen i planområdet har ingen overordnet verdi for viltet i kommunen. 
 
Det er registrert gjøk (NT) innenfor planområdet ved Stongarvågen. Det er ukjent om den hekker 
regelmessig i området. Gjøk har et parasittisk levevis er avhengig av tilgang på vertsarter som godtar å 
få et gjøkeegg i reiret. Heipiplerken er da gjøkens desidert viktigste vertsart i Norge og gjøkens 
utbredelse blir i stor grad bestemt av heipiplerkens utbredelse (Moksnes 1994). Det finnes ingen 
registreringer av heipiplerke i planområdet blant registreringene av fugl i Artsdatabankens Artskart. 

https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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Observasjonene av heipiplerke i nærområdet konsentrerer seg mest rundt Rubbestad, Svortland og 
Holland vest for Rubbestadneset, som trolig også er hekkeområde for gjøk. 
 
Etter en korrespondanse med fylkesmannen i Vestland fikk vi 16. september opplyst at det ikke finnes 
arter unntatt offentligheten i plan- og influensområdet. 
 
Landområdene har noe verdi som funksjonsområde for vanlige arter i distriktet. 
 
I vann 

I Søre Stongavågen renner det inn to bekker, der det ikke kan utelukkes at sjøørret kan vandre opp i 
bekken på høy vannføring. Bekkene har dårlige gyteforhold og det kan ikke utelukkes at det kan gå opp 
fisk å gyte i elven på høy vannføring, men dette er trolig sporadisk og det er ikke grunnlag for noen egen 
fiskebestand i elven. 
 
Det er mulig for ål å vandre opp i begge disse bekkene, men det er lite trolig at dette skjer. Ifølge føre-
var-prinsippet har disse elvene blitt registrert som øvrige åleførende vassdrag jf. Sørensen 2013. 
 
OPPSUMMERING AV VERDIER 

En oversikt over naturverdiene ved tiltaks- og influensområdet finnes i tabell 2 og er kartfestet i figur 
7. De største verdiene er tilknyttet bekkene som fører til Søre Stongarvågen. Disse kan karakteriseres 
som den rødlistede naturtypen elvevannmasser (NT) og kan føre ål. 

Tabell 2. Oversikt over registrerte verder innen fagtema naturmangfold i tiltaks- og influensområdet. 

 

Lokalitet Type Verdi 
1. Plan- og influensområdet Økologisk funksjonsområde for vanlige arter Noe 
2./3. Bekker til Søre Stongarvågen Øvrige åleførende vassdrag / Elvevannmasser Middels 



Rådgivende Biologer AS 16 Rapport 2975 

 
Figur 7. Verdikart over plan- og influensområdet 

 
 

1. 

2. 

3. 
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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 blir tatt en avgjørelse uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken påvirkning tiltaket kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir det dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9). 
 
KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Tiltaksområdet var lett tilgjengelig og oversiktlig. Under arbeidet var det til dels overskyet og bra lys- 
og værforhold for feltarbeid. Arbeidet ble utført på slutten av vekstsesongen og noen karplanter var 
allerede avblomstret under synfaringen på land. Tidspunktet var derimot bra for organismegruppene 
sopper, moser og lav. Likevel var det mulig å få en god oversikt over naturmangfoldet i plan- og 
influensområdet og kunnskapsgrunnlaget er vurdert 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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