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FORORD 

Sogndal kommune ønsker å videreutvikle Hodlekve som fritidsområde. Rådgivende Biologer AS har 

fått i oppdrag å kartlegge naturmangfoldet i det aktuelle planområdet til grunnlag for planarbeidet.   
 

Rapporten tar utgangspunkt i feltarbeid utført den 7. og 8. september 2019, eksisterende informasjon, 

og muntlige kilder. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Sogndal kommune for oppdraget.  

 

Bergen, 10. mars 2020 
 

INNHOLD 

Forord.................................................................................................................................................3 
Sammendrag .......................................................................................................................................4 
Områdereguleringsplan Hodlekve .......................................................................................................6 
Metode ...............................................................................................................................................7 
Avgrensning av tiltaks- og influensområdet.........................................................................................9 
Områdebeskrivelse ........................................................................................................................... 10 
Verdivurdering ................................................................................................................................. 13 
Usikkerhet ........................................................................................................................................ 18 
Referanser ........................................................................................................................................ 20 
Vedlegg ............................................................................................................................................ 21 
 

 
 

 



Rådgivende Biologer AS 4 Rapport 3076 

SAMMENDRAG 

Eilertsen, L. 2020. Hodlekve områdereguleringsplan, Sogndal kommune. Verdivurdering av 

naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 3076, 24 sider. ISBN 978-82-8308-706-2.  
 

HODLEKVE OMRÅDEREGULERINGSPLAN 

Hodlekve er lokalisert i Sogndalsdalen, ca. 10 km nord for Sogndal, som er et kollektivknutepunkt i 

regionen med busstasjon og ekspressbåthavn. I dette området er det fra før etablert et skisenter. Det er 

planer om videreutvikle området med hytter, servicefunksjoner, alpinområde og ski/turløyper.  
 

Planområdet er stort og strekker seg fra 410 til 1200 m.o.h., med Vardafjellet i nordvest som høyeste 

punkt. Elva Reipa renner gjennom hele planområdet fra vest mot øst, med utløp i Sogndalselva et stykke 
utenfor planområdet. I sørvestre del av planområdet er vegetasjonen preget av eksisterende inngrep i 

form av bebyggelse, jordbruksareal i drift, skitrekk- og skiløyper og tilhørende infrastruktur. Ellers 

ligger mye av planområdet ganske høyt i terrenget og fjell- og heivegetasjon i mosaikk med myr utgjør 
store arealer.  

 

VERDIVURDERING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Det er avgrenset fem naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 i området; fire naturbeitemarker (D04) 

og en hagemark (D05), alle vurdert som lokalt viktige og med middels verdi. Disse naturtypene tilsvarer 

den rødlistede naturtypen semi-naturlig eng (VU). Det opptrer andre rødlistede naturtyper i planområdet 
i mosaikk med myr og blåbærskog, både boreal hei (VU), fjellhei, leside og tundra (NT), rabbe (NT) og 

snøleie (VU). Disse er ikke avgrenset som lokaliteter etter DN-håndbok 13 på grunn av manglende 

verdisettingsmetodikk. Disse opptrer også i småskala mosaikk med naturtyper som ikke er rødlistet, noe 
som gjør at en del av forekomstene ikke vil oppfylle krav om minsteareal.  

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Ingen rødlistede karplanter, moser, lav eller sopp ble registrert under befaringen den 7. og 8. september 

2019. Potensialet for slike funn vurderes også som små basert på naturforholdene i området. Det 
foreligger svært lite informasjon om andre organismegrupper som fugl og pattedyr i Artsdatabankens 

Artskart. Man må derfor anta at faunaen i planområdet består av vanlige og vidt utbredte arter. Det er 

ikke kjent om det er utført fiskeundersøkelser i Reipa, men det er svært sannsynlig at elva er et økologisk 
funksjonsområde for ikke-anadrom fisk. Reipa har sitt utløp i Sogndalselva, flere kilometer oppstrøms 

anadrom strekning, som utgjør de nederste 4,6 km. Dette innebærer at Reipa ikke har betydning som 

gytebekk for anadrom fisk i Sogndalselvi.  

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Innenfor planavgrensingen er det avgrenset fem viktige naturtyper og elva Reipa er vurdert som et 

økologisk funksjonsområde for fisk. I tillegg har all natur som ikke er påvirket av tekniske inngrep eller 

fremmede arter innenfor planområdet minst noe verdi.  

 
Planområdet omfatter store arealer med sårbar fjell- og heivegetasjon (flere rødlistede naturtyper). Siden 

det foreløpig ikke foreligger en vedtatt instruks for avgrensing og verdisetting av rødlistede naturtyper 

bør føre-var prinsippet i naturmangfoldloven benyttes i vurderingen av påvirkning og konsekvens i den 
videre prosessen med prosjektet.  
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OM USIKKERHET 

Kunnskapsgrunnlag 

Feltarbeidet ble utført på slutten av vekstsesongen og noen karplanter var allerede avblomstret. Likevel 

var det mulig å få en god oversikt over naturtyper, karplanter, kryptogamer og sopp i planområdet.  Det 
er ikke gjort undersøkelser av fisk i Reipa, men basert på eksisterende informasjon er det lite sannsynlig 

at en slik undersøkelse vil endre verdivurderingen. Kunnskapsgrunnlaget om fugl er svært mangelfullt, 

men det vurderes å være begrenset potensiale for funn av sårbare fuglearter i et område som er såpass 
påvirket av inngrep og ferdsel både sommer og vinter. Samlet vurderes kunnskapsgrunnlaget for 

naturmangfold som godt i forhold til å kunne vurdere påvirkningen av tiltaksplanene.  

 

Avgrensing av naturtyper 
I denne rapporten er det DN-håndbok 13 som er lagt til grunn for verdivurderingen siden det foreløpig 

ikke er vedtatt et nytt verdisettingssystem for naturtyper av Miljødirektoratet. De rødlistede naturtypene 

boreal hei, fjellhei, rabbe og snøleie er omtalt, men ikke avgrenset, og det knyttes derfor noe usikkerhet 
til avgrensingen av naturtyper.  
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN HODLEKVE 

Hodlekve er lokalisert i Sogndalsdalen, ca. 10 km nord for Sogndal, som er et kollektivknutepunkt i 

regionen med busstasjon og ekspressbåthavn. I dette området er det fra før etablert et skisenter og 
fritidsboliger (figur 2). Det er planer om videreutvikle området med hytter, servicefunksjoner, 

alpinområde og ski/turløyper. Planområdet er på 8200 daa (figur 1) og planen skal regulere:  

 
1. Hytteområder i Hodlekve-Rindabotn/Rinden med de nedre delene av alpinanlegget.  

2. Utvidelse av alpinområdet fra Rindabotn til Kambafjellet der det skal legges til rette for heis/t-

krok.  

3. Videre utvikling av langrennsanlegget.  
 

 

Figur 1. Plangrense for områdereguleringsplanen.  
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METODE 

VERDIVURDERING 

Denne verdivurderingen er utarbeidet etter standard metodikk for konsekvensutredning, håndbok V712 

(Veidirektoratet 2018). 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. Denne rapporten omfatter kun det første trinnet i en 

konsekvensutredning, nemlig verdivurderingen.  
 

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 

Konsekvensutredningen er basert på tilgjengelig litteratur og eksisterende informasjon i nasjonale 
databaser. Det er også utført kartlegging av naturtyper og artsforekomster i planområdet den 7. og 8. 

september 2019. Det er tidligere gjort en kartlegging av naturtyper i kommunen med vekt på artsrike 

vegkanter i Sogndalsdalen (Nedrelo 2001), men ingen naturtyper ble da avgrenset innenfor planområdet. 
Det foreligger heller ingen andre registreringer av naturtyper i Miljødirektoratet sin Naturbase. I 

Artsdatabankens Artskart foreligger det svært få registreringer innenfor planområdet. Vurdering av nivå 

på kunnskapsgrunnlag blir presentert under kapittel om 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. I foreliggende rapport er 

det kun deltemaene viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder som er omhandlet.  
 

Viktige naturtyper omfatter naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 

2000, 2007) som omfatter henholdsvis land og ferskvann. I rapporten benyttes det nyeste 

beskrivelsessystemet for natur i Norge (NiN-versjon 2.2, Halvorsen mfl. 2016), for beskrivelse av 
naturtypene i området. En verdisetting av naturtyper etter NiN-systemet har vært under uttesting i flere 

år, men det er enda ikke fastsatt et nytt verdisettingssystem fra Miljødirektoratet. Derfor benyttes fortsatt 

DN-håndbok 13. 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 den europeiske bestanden i Norge. 

 
Noe verdi blir tilegnet areal som er hverdagsnatur med flora og fauna representativ for regionen. 

Områder som for eksempel er sterkt påvirket av inngrep eller fremmede arter blir vurdert å være uten 

betydning for naturmangfold. Det vil si at innenfor et influensområde så vil all natur som ikke er sterkt 
påvirket av inngrep eller fremmede arter ha noe verdi. 
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Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtema. 

Fagtema 
Ingen 

betydning 
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 

I en konsekvensutredning er det vanlig å avgrense et tiltaks- og influensområde. Tiltaksområdet er 

definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. Influensområdet omfatter områder rundt 
tiltaksområdet 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 vanligvis 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 vurderes oftest hele vassdraget fra 

påvirkningspunktet til nærmeste innsjø eller fjord som influensområdet.  
 

For dette prosjektet er tiltaksområdene ikke ferdig detaljert og det er derfor heller ikke avgrenset et 

influensområde. Verdivurderingen tar derfor utgangspunkt i planavgrensingen. 
 

 

Figur 2. Utsikt mot etablert hyttefelt i planområdet.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Området som planlegges regulert ligger i Sogndalsdalen, nord for Sogndal i Vestland fylke (figur 3). 

Det er ca. 10 km fra Hodlekve til Sogndal sentrum. Området ligger rett vest for fylkesvei 5.  
 

 

Figur 3. Planområdet (markert med blå sirkel) ligger ca. 10 km nord for Sogndal i Vestland.  

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen innenfor planavgrensningen består hovedsakelig av forskjellige typer gneis og kvarts. 

Dette er harde og sure bergarter som forvitrer langsomt og gir grunnlag for fattig vegetasjon. Det meste 
av området har løsmassedekke, i hovedsak er det snakk om morenemasser og torv/myr.   

 

Bonitetskart viser at store deler av planområdet består av uproduktiv skog og åpen jorddekt fastmark 
(figur 4). Myr kommer ikke så godt frem av bonitetskartet, det er mye mer myr i planområdet enn det 

dette kartgrunnlaget tilsier. Det er kun små partier med skog av høy bonitet innenfor planområdet, en 

del av disse områdene er utnyttet til plantefelt.  
 

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. Planområdet ligger for det meste i den mellomboreale vegetasjonssone (Moen 
1998), men de høyestliggende områdene går inn i nordboreal vegetasjonssone.  

 

Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjell i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 
vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimafaktorene. Influensområdet ligger innenfor klart oseanisk vegetasjonsseksjon, O2.  
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Figur 4. NIBIO sitt bonitetskart. Merk at myr ikke kommer så godt frem av kartet, det er mye mer myr i 

området enn det kartgrunnlaget tilsier.  

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

Planområdet er stort og strekker seg fra 410 til 1200 m.o.h., med Vardafjellet i nordvest som høyeste 

punkt. Elva Reipa renner gjennom hele planområdet fra vest mot øst, med utløp i Sogndalselva et stykke 
utenfor planområdet.  

 

Det er ganske stor variasjon i naturtyper (jf. NiN 2.0) i området. I sørvestre del av planområdet er 
vegetasjonen preget av eksisterende inngrep i form av bebyggelse, jordbruksareal i drift, skitrekk- og 

skiløyper og tilhørende infrastruktur. Ellers ligger mye av planområdet ganske høyt i terrenget og 

fjellvegetasjon i mosaikk med myr utgjør store arealer. Fjellhei (T3), snøleie (T7) og fattig jordvannsmyr 

(V1-C1) er de vanligste forekommende naturtyper i fjellpartiene. Blåbær, krekling, smyle, multe, 
trådsiv, kvitkrull, lys reinlav, gulaks, musøre, trefingerurt, sennegras, stjernestarr, fjellmarikåpe, dystarr 

og torvmyrull er noen av artene som ble registrert i disse naturtypene. Dystarr, som kan indikere litt 

rikere forhold, ble bare registrert noen få steder. Generelt er artsmangfoldet lavt i disse områdene.  
 

En god del av planområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone (mellom 500 og 900 moh) og i 

overgangen mellom skog og fjell. Noen områder i dette høydebeltet har heipreget vegetasjon som følge 
av tidligere stølsdrift og kan klassifiseres som boreal hei (T31). Andre partier har hatt større beitepress 

og har kanskje også vært slått og disse områdene kan klassifiseres som semi-naturlig eng (T32-C1 og 

T32-C6). Semi-naturlige enger er registrert på gamle støler i området, men også i noe lavereliggende 

terreng. Det går en del sau på beite i utmarka.  
 

I lavereliggende deler er det blåbær- og bærlyngskog (T4-C1 og T4-C5) som dominerer, ingen rikere 

skogstyper ble registrert. Bjørk, furu, gråor, rogn og sitkagran er dominerende treslag. Inntil Reipa er 
det kun svært små partier med storbregneskog (T4-C17) og høystaudeskog (T4-C18). Alle områdene 

med skog fremstår som unge, det er generelt svært få store trær og lite død ved.   

 
Myr utgjør store arealer i hele planområdet. Kun fattige jordvannsmyrer (V1-C1) ble registrert. I øvre 

del av planområdet er det et område der torven er så tynn at det kan klassifiseres som terrengdekkende 
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myr, men arealet er for lite til å tas ut som en viktig naturtype. Noen mindre partier med myr bærer preg 

av beite, men er typisk i mosaikk med semi-naturlig eng.  
 

I østre del av området er det plantet en del gran, i hovedsak det fremmede treslaget sitkagran. Flere 

steder er det tegn til spredning av sitkagran (figur 5).  
 

  

 

Figur 5. Øverst: Snøleie, fjellhei og jordvannsmyr er dominerende naturtyper i de høyereliggende 
områdene. Nederst: Spredning av sitkagran fra plantefelt og inn i semi-naturlig eng.  
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VERDIVURDERING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Ingen viktige naturtyper var registrert innenfor planområdet i Miljødirektoratet sin Naturbase fra før. 

Nærmeste naturtypelokalitet er Reppanipa, et kalkrikt område i fjellet som grenser til planområdet heilt 
sør, ved Kollsetestølen (figur 6).  

 

 

Figur 6. Utklipp fra Miljødirektoratet sin Naturbase som viser at nærmeste naturtypelokalitet er et 

kalkrikt område i fjellet, Reppanipa, som grenser til, men ikke inngår i planområdet.  
 

Gjennom feltundersøkelsene i 2019 ble det avgrenset fem nye lokaliteter jf. DN-håndbok 13. De fleste 

lokalitetene er naturbeitemarker tilknyttet det gamle kulturlandskapet/stølslandskapet som er i redusert 
tilstand på grunn av manglende hevd. Naturbeitemarker tilsvarer naturtypen semi-naturlig eng i NiN-

systemet som har status sårbar (VU) på rødlisten for naturtyper (Artsdatabanken 2018).  

 
Den største og mest homogene semi-naturlige enga ble registrert ved Hodlekvestølen (lok. 1 i tabell 2, 

figur 7 og figur 9). Denne lokaliteten har fortsatt et stort areal med åpent preg og lite gjengroing av 

einer, bjørk o.l og er vurdert som viktig (B-verdi). Ved Stedjekammen (lok. 2) ble det også registrert en 

del semi-naturlig eng, men med preg av gjødsling og store innslag av einer og vier-arter. Her er det også 
noe mosaikk med myr og lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

Det samme gjelder ved Kollsetestølen (lok. 3), her er innslaget av myr ganske stort og avgrensingen av 
lokaliteten var derfor utfordrende. 
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Figur 7. Det er flere støler i planområdet som fortsatt har vegetasjon med semi-naturlig preg. 

Kollsetestølen øverst til venstre, Stedjekammen øverst til høyre og Hodlekvestølen nederst.  

 

I de bratte partiene tilknyttet dagens jordbruksareal ved Hodlekve er det også avgrenset en 
naturbeitemark (lok. 4). Her har det nok vært gjødslet, men vegetasjonen har fortsatt et semi-naturlig 

preg med mange typiske eng-arter. Mellom Hodlekvestølen i nord og naturbeitemarka ved Hodlekve er 

det avgrenset en hagemark med bjørk som dominerende treslag (lok. 5). I dette området er det en del 
storvokste trær og en del død ved, men feltsjiktet er åpent og har innslag av flere typiske engarter. Dette 

tyder på at området har vært i bruk som hagemark tidligere, noe gamle flyfoto også indikerer 

(www.norgibilder.no). Det kan også tenkes at området har vært i bruk som skogsbeite.  
 

I overgangen mellom skog og fjell (mellom 500 og 900 moh) har deler av planområdet heipreget 

vegetasjon som kan klassifiseres som boreal hei. Naturtypen er dominert av dvergbusker/lyng. Boreal 

hei er et resultat av at skog har gått over til åpen heivegetasjon som følge av hogst, rydding av busker 
og tre og beiting med husdyr, og er typisk for stølsområder. Boreal hei finnes i planområdet kun i små 

arealer og i sterk mosaikk med jordvannsmyr og blåbærskog (naturtyper som ikke er rødlistet). Boreal 

hei er en rødlistet naturtype med status sårbar (VU).  
 

Ovenfor 900 moh er det fjellvegetasjon og nakent berg som dominerer og også her er det naturtyper som 

har status som rødlistede: Fjellhei, leside og tundra med status nær truet (NT), rabbe med status nær 
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truet (NT) og snøleie med status sårbar (VU). Bakgrunnen for rødlistingen er at det forventes reduksjon 

av disse naturtypene med økende temperatur og skoggrenseheving som følge av klimaendringer. De 
høyestliggende arealene i planområdet utgjør en finskala mosaikk av disse naturtypene, først og fremst 

kalkfattig fjellhei og snøleie. Men det inngår også mye jordvannsmyr i disse arealene.  

 

 
 

 

Figur 8. Øverst: Hagemark med bjørk i tresjiktet. Nederst: Parti med semi-naturlig eng ovenfor dyrka 

mark ved Hodlekve.  
 



Rådgivende Biologer AS 16 Rapport 3076 

 

Figur 9. Registrerte naturtyper etter DN-håndbok 13 i planområdet. Influensområdet er ikke avgrenset 

her siden tiltaksplanene ikke er endelige.   
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Det er fortsatt ikke fastsatt en verdisettingsmetodikk for de rødlistede naturtypene av Miljødirektoratet, 
og verken naturtyper i fjell eller boreal hei er avgrenset her, selv om disse områdene har verdi for 

naturmangfoldet (se oppsummering av verdier). Disse opptrer også i småskala mosaikk med naturtyper 

som ikke er rødlistet, noe som gjør at en del av forekomstene ikke oppfyller krav til minsteareal.  
 

Det ble ikke registrert viktige naturtyper tilknyttet vassdragsmiljøet langs Reipa, men Reipa er i seg selv 

en rødlistet naturtype; Elvevannmasser (NT). Heller ikke for elvevannmasser foreligger det en fastsatt 

verdisettingsmetodikk. Det er to bratte fall i elva, deriblant Reipefossen omtrent ved kote 490 m og et 
lenger nede ved kote 460 m. Av disse to var kun Reipefossen mulig å komme til på befaringen og det 

var ikke dannet fossesprøytsone (fosse-eng) tilknyttet fossen.   

 
Samlet er det knyttet størst verdier til det gamle stølslandskapet i planområdet. En oversikt over de 

registrerte naturtypene er gitt i tabell 2 og vist på kart i figur 10. Fakta-ark for de ulike lokalitetene er 

gitt i vedlegg 1.   

Tabell 2. Viktige naturtyper jf. DN-håndbok 13 i planområdet til Hodlekve områdereguleringsplan.  

Nr Område Naturtype Verdi 

1 Hodlekvestølen Naturbeitemark Stor 

2 Stedjekammen Naturbeitemark Middels 

3 Kollsetestølen Naturbeitemark Middels 

4 Hodlekve eng Naturbeitemark Middels 

5 Hodlekve hagemark Hagemark Middels 

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Ingen rødlistede karplanter, moser, lav eller sopp ble registrert under befaringen den 7. og 8. september 

2019. Potensialet for slike funn vurderes også som små basert på naturforholdene i området. Det ligger 
også svært lite informasjon om andre organismegrupper som fugl og pattedyr i Artsdatabankens 

Artskart. Man må derfor anta at faunaen i planområdet består av vanlige og vidt utbredte arter. 

Fjellområdene kan være funksjonsområder for eksempel fjellrype (NT). Det er tatt kontakt med 

Fylkesmannen i Vestland som per. epost den 10. mars 2020 kan opplyse om at det ikke er 
artsforekomster unntatt offentlighet i planområdet. Det er heller ikke slike forekomster i nærområdene 

som kan tenkes å bli påvirket av tiltaksplanene.  

 
Planområdet inngår i nedbørfeltet til Sogndalselvi (vassdragsnr. 077.CA) og elva Reipa som går 

gjennom planområdet løper ut i Sogndalselvi rett sør for Hyljarvollen. Det er ikke kjent at det er utført 

fiskeundersøkelser i Reipa, men det er svært sannsynlig at elva er et økologisk funksjonsområde for 
ikke-anadrom fisk. Reipa har sitt utløp i Sogndalselva, flere kilometer oppstrøms anadrom strekning, 

som utgjør de nederste 4,6 km (jf. Sikveland & Hellen 2019). Dette innebærer at Reipa ikke har 

betydning som gytebekk for anadrom fisk i Sogndalselvi.   

Tabell 3. Økologiske funksjonsområder i planområdet til Hodlekve områdereguleringsplan.  

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Nr Område Beskrivelse Verdi 

6 Reipa Ikke-anadromt vassdrag  Noe  

7 Planområdet Natur uten tekniske inngrep med funksjon for arter Noe 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Innenfor planområdet er det avgrenset flere viktige naturtyper og elva Reipa er vurdert som et økologisk 
funksjonsområde for fisk. I tillegg har all natur som ikke er påvirket av tekniske inngrep eller fremmede 

arter innenfor planområdet minst noe verdi, se oppsummering i tabell 4. Planområdet omfatter store 

arealer med sårbar fjell- og heivegetasjon (flere rødlistede naturtyper).  
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Siden det foreløpig ikke foreligger en vedtatt instruks for avgrensing og verdisetting av rødlistede 
naturtyper bør føre-var prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 benyttes i vurderingen av påvirkning og 

konsekvens i den videre prosessen med prosjektet. Samlet verdikart for naturmangfold er gitt i figur 10.  

Tabell 4. Oversikt over registrerte verdier innen fagtema naturmangfold i planområdet. 

 

 

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 

Det aller meste av planområdet er 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. Likevel var det mulig å få en god oversikt over naturtyper, 

karplanter, kryptogamer og sopp i planområdet.  

 
Det er ikke gjort undersøkelser av fisk i Reipa, men basert på eksisterende informasjon er det lite 

sannsynlig at en slik undersøkelse vil endre verdivurderingen, det er ingen tvil om at vassdraget er ikke-

anadromt. Kunnskapsgrunnlaget om fugl er svært mangelfullt, men det vurderes å være begrenset 

potensiale for funn av sårbare fuglearter i et område som er såpass påvirket av inngrep og ferdsel både 
sommer og vinter. Opplysninger fra Fylkesmannen i Vestland indikerer også dette. Samlet vurderes 

kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold som godt i forhold til å kunne vurdere påvirkningen av tiltaket. 

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

 

AVGRENSING AV NATURTYPER 

I denne rapporten er det DN-håndbok 13 som er lagt til grunn for verdivurderingen siden det foreløpig 

ikke er vedtatt et nytt verdisettingssystem for naturtyper av Miljødirektoratet, det til tross for at et nytt 
system basert på NiN-metodikk har vært uttestet gjennom nasjonale kartleggingsprosjekter de siste 

årene. De rødlistede naturtypene boreal hei, fjellhei, rabbe og snøeleie er omtalt, men ikke avgrenset, og 

det knyttes derfor noe usikkerhet til avgrensingen av naturtyper.  
 

  

 

Nr Lokalitet Type/grunnlag for vurdering Verdi 

1 Naturtype: Hodlekvestølen Naturbeitemark Stor 

2 Naturtype: Stedjekammen Naturbeitemark Middels 

3 Naturtype: Kollsetestølen Naturbeitemark Middels 

4 Naturtype: Hodlekve eng Naturbeitemark Middels 

5 Naturtype: Hodlekve hagemark Hagemark Middels 

6 Økologisk funksjonsområder: Reipa Ikke-anadromt vassdrag  Noe 

7 Planområdet Natur uten tekniske inngrep med funksjon for arter  Noe  
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Figur 10. Verdikart for naturmangfold for Hodlekve områdereguleringsplan.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Naturtypebeskrivelser 
 

Hodlekvestølen Naturbeitemark (D01) / Semi-naturlig eng (VU) 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 7. september 

2019.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Sogndalsdalen, på avflatet høyde 

overfor gårdsbruket Hodlekve, mellom kote 610 og 650 m. Berggrunnen er fattig og består av tynt 

morenedekke. Lokaliteten er en gammel støl som er tydelig avgrenset mot omkringliggende yngre skog, 
og det er flere stølsbygninger helt nord i lokaliteten.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er definert som en naturbeitemark (D04), 

men kan også ha vært i bruk som slåttemark (D01). Naturbeitemark tilsvarer den rødlistete naturtypen 
semi-naturlig eng med status sårbar (VU). Etter NiN-systemet kan grunntypen defineres som en 

kalkfattig eng med mindre hevdpreg (T32-C1).    

 

Artsmangfold: Enga er gressdominert med mye sølvbunke, gulaks og engkvein. Ryllik, engsoleie og 

myrtistel ble også registrert. Stedvis er det ganske fuktig og det er en del torvmoser og storbjørnemose 

i disse partiene. Ellers er det noe oppslag av bjørk og svært spredt noe einer.   
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Som navnet tilsier har området vært i bruk som støl tidligere. 

Vegetasjonen på stølen bærer fortsatt tydelig preg av beite/slått, selv om det trolig er lenge siden området 

har vært i aktiv drift.   
 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble observert.     

 
Skjøtsel og hensyn: For å ivareta lokaliteten bør det gjeninnføres beite og/eller slått. Dersom dette ikke 

innføres vil lokaliteten på sikt gro igjen og bli til skog.  

 
Verdivurdering: Lokaliteten har et klart semi-naturlig preg og det er lite oppslag av trær og busker. 

Artsmangfoldet er lavt, ingen beitemarkssopp ble registrert, men det vurderes å være noe potensiale for 

slike funn. Selv om det ser ut til at det ikke har vært aktiv drift i området på lenge, er gjengroingen ikke 

kommet særlig langt. Samlet vurderes enga på Hodlekvestølen som viktig (B-verdi).   
 

Stedjekammen Naturbeitemark (D01) / Semi-naturlig eng (VU) 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 7. september 

2019.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Sogndalsdalen, i en li vest for 

Hodlekve skisenter som vender sørover mot elva Reipa, mellom kote 650 og 700 m. Berggrunnen er 

fattig og løsmassene består av tykt morenedekke. Tidligere har dette området vært i bruk som 
utmarksbeite/støl. Det er flere fritidsboliger i lokaliteten.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er definert som en naturbeitemark (D04). 
Naturbeitemark tilsvarer den rødlistete naturtypen semi-naturlig eng med status sårbar (VU). Etter NiN-

systemet kan grunntypen defineres som en kalkfattig eng med mindre hevdpreg (T32-C1), med innslag 

av kalkfattig boreal hei (T31-C1). 
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Artsmangfold: I enga ble det registrert sølvbunke, ryllik, engsoleie, slåttestarr og myrtistel. Einer er 
etablert i partier. Ingen beitemarkssopp ble registrert. Det er også spredte innslag av blåbær og røsslyng.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området har vært i bruk til beite tidligere, noe av arealet er også gjerdet 
inn. Vegetasjonen bærer fortsatt preg av beite, selv om det trolig er lenge siden området har vært i aktiv 

drift. Noe av arealet, særlig rundt fritidsboligene, blir trolig slått.   

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble observert.     
 

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta lokaliteten bør det gjeninnføres beite og/eller slått. Dersom dette ikke 

innføres vil lokaliteten på sikt gro igjen og bli til skog.  
 

Verdivurdering: Lokaliteten har et semi-naturlig preg med flere typiske eng-arter. Det er lite oppslag 

av trær, men en god del einer. Artsmangfoldet er lavt, ingen beitemarkssopp ble registrert, og det 
vurderes å være begrenset potensiale for slike funn slik tilstanden på lokaliteten er nå. Samlet vurderes 

beitemarka på Stedjekammen som lokalt viktig (C-verdi).   

 

Kollsetestølen Naturbeitemark (D01) / Semi-naturlig eng (VU) 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 7. september 

2019.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Sogndalsdalen, ovenfor Kollsete og 
Skirsete. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av torv/myr og tykt morenedekke.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er definert som en naturbeitemark (D04). 
Naturbeitemark tilsvarer den rødlistete naturtypen semi-naturlig eng med status sårbar (VU). Etter NiN-

systemet kan det defineres flere grunntyper i lokaliteten, både kalkfattig eng med mindre hevdpreg (T32-

C1), litt kalkfattig og svakt intermediære myrflater (V1-C2) og kalkfattig boreal hei (T31-C1).  
 

Artsmangfold: Lokaliteten er i hovedsak en mosaikk av myr og eng, der finnskjegg, engsoleie, gulaks, 

slåttestarr, tepperot, engfrytle og myrtistel dominerer i engene. I myr og fuktige partier er det torvmoser, 

stjernestarr, torvull og storbjørnemose. Det finnes også tørrere partier (hei) med blåbær, blokkebær, 
tyttebær, lappvier og røsslyng. Området er i gjengroing med betydelig innslag av einer og spredte innslag 

av småtrær av furu, bjørk og sitkagran.    

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Som navnet tilsier har området vært i bruk som støl tidligere. Det er kun 

utmarkssau på beite og ingen aktiv drift i området i dag.  

 

Fremmede arter: Sitkagran ble registret.  
 

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta lokaliteten må beitetrykket økes. Dersom dette ikke innføres vil 

lokaliteten på lang sikt trolig bli til skog, selv om den ligger ganske høyt i terrenget (mellom 610 og 660 
moh).    

 

Verdivurdering: Lokaliteten er ikke en typisk, velavgrenset naturbeitemark, men har likevel et semi-
naturlig preg. Artsmangfoldet er lavt, ingen beitemarkssopp ble registrert, og det vurderes å være 

begrenset potensiale for slike funn. Samlet vurderes Kollsetestølen som lokalt viktig (C-verdi).   
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Hodlekve eng Naturbeitemark (D01) / Semi-naturlig eng 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 8. september 

2019.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Sogndalsdalen, rett ovenfor dyrka 

mark på Hodlekve gård. Den er avgrenset mellom kote 480 og 590 m. Berggrunnen er fattig og 

løsmassene består av tykt morenedekke.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er definert som en naturbeitemark (D04), 

men kan også ha blitt slått og kan dermed delvis også være en slåttemark (D01). Naturbeitemark tilsvarer 
den rødlistete naturtypen semi-naturlig eng med status sårbar (VU). Etter NiN-systemet kan grunntypene 

defineres som en intermediær eng med mindre hevdpreg (T32-C3) og med preg av gjødsling (T32-C6).    

 

Artsmangfold: I enga ble det blant annet registrert ryllik, stornesle, sølvbunke, blåklokke, engsyre, 

høymol og grasstjerneblom. Enga er i gjengroing med oppslag av blåbær og bjørk. Det er også en del 

innslag av unge sitkagran.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger ovenfor dyrka mark som tilhører Hodlekve gård. 

Området er bratt og stedvis ganske gjengrodd, men særlig nedre deler har fortsatt et åpent preg med arter 

som er typisk for semi-naturlig eng.  
 

Fremmede arter: Unge sitkagraner ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn: For å ivareta lokaliteten bør det gjeninnføres beite og/eller slått i hele lokaliteten. 

Dersom dette ikke innføres vil deler av området gro igjen og bli til skog.  

 

Verdivurdering: Deler av lokaliteten har et klart semi-naturlig preg, men flere steder er gjengroingen 
kommet ganske langt med betydelig oppslag av unge trær, inkludert fremmede treslag. Ingen 

beitemarkssopp ble registrert, og det vurderes å være begrenset potensiale for slike funn slik tilstanden 

på lokaliteten er nå. Det er også preg av gjødsling i lokaliteten og betydelig innslag av fremmede arter. 
Samlet vurderes beitemarka ovenfor Hodlekve gård som lokalt viktig (C-verdi).   

 

 

Hodlekve hagemark Hagemark (D05) / Semi-naturlig eng (VU) 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 7. september 
2019.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Sogndalsdalen, rett ovenfor dyrka 
mark og naturbeite på Hodlekve gård, i Furehammardalen. Berggrunnen er fattig og løsmassene består 

av tynt morenedekke. Ifølge bonitetskart inngår lokaliteten i skog av høy bonitet.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er definert som en hagemark (D05), men 
kan også være en beiteskog. Hagemark er en tresatt semi-naturlig eng som er en rødlistet naturtype med 

status sårbar (VU). Etter NiN-systemet er det flere grunntyper her, både intermediær eng med mindre 

hevdpreg (T32-C3) og blåbærskog (T4-C1).     
 

Artsmangfold: Bjørk er dominerende treslag, og flere bjørker er store og gamle. I tillegg er det mye 

oppslag av osp og sitkagran.  I feltsjiktet dominerer arter typiske for blåbærskog, men det er også en del 
innslag av engarter som sølvbunke og engkvein. Andre arter var gauksyre, legeveronika, blåbær, 

skogfiol, gullris og tepperot. Det er en del lav på trærne, men kun vanlige usnea-arter, grå fargelav, 

vanlig kvistlav og barkragg ble registrert.   
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Bruk, tilstand og påvirkning: Det er usikkert om lokaliteten faktisk er en gjengrodd hagemark eller 

om det er en skog som har vært beitet.  
 

Fremmede arter: Det er en god del sitkagran i lokaliteten.      

 
Skjøtsel og hensyn: Det vil være fordelaktig om beitetrykket økes. Dersom dette ikke innføres vil 

lokaliteten på sikt gro igjen og bli til skog.   

 

Verdivurdering: Hagemarka er i sterk gjengroing og tilstanden vurderes å være redusert. Samlet 
vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).   


