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1 Forord 

KI Våler har på vegne av Våler kommune utarbeidet områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning for kraftkrevende industri på Gylderåsen, nærmere bestemt del av 
felt 1-Nd Klypen-Nike satt av til regionalt næringsområde i fylkesplan for Østfold. Dette 
notatet redegjør for konsekvensene av planforslaget for tema naturmangfold, i henhold til 
planprogram fastsatt av Våler kommune den 11.12.2018. 

Notatet er utarbeidet av COWI AS. Fagansvarlig for utredningen har vært naturforvalter 
Kaj-Andreas Hanevik. Dag Ivar Brekke leder arbeidet med planen for KI Våler. 

2 Sammendrag 

På oppdrag for KI Våler regulerer COWI områdeplan for Gylderåsen, i Våler kommune. 
Det er stilt krav om konsekvensutredning av planen jfr. forskrift om konsekvensutredning 
§ 6. Denne rapporten er en konsekvensutredning av følgene planen vil ha for fagtema 
naturmangfold. Hensikten med planen er å etablere et større industriområde på 
Gylderåsen. I dag er planområdet i all hovedsak skog, med innslag av myr, 

jordbruksmark og industri. 

Informasjon om naturmangfoldet er innhentet via offentlig tilgjengelige databaser, 
informasjon unntatt offentligheten og egen befaring. 

Det er flere verdifulle naturområder i planområdet. Av størst verdi er en rik åpen sørlig 

jordvannsmyr (sterkt truet naturtype) med forekomst av rødlistearter, en fiskeløs innsjø 
med blant annet storsalamander. Prosjektet har regulert disse to naturområdene til 
hensynssone bevaring naturmiljø, dette reduserer prosjektets negative påvirkning på 

naturmangfoldet betydelig. Ett større område med eldre furuskog (middels verdi) blir 
ødelagt av tiltaket. Videre vil åtte delområder med noe/middels verdi bli 100% 
nedbygget, og dermed ødelagt. Vurdering av påvirkning og konsekvens baserer seg på at 
prosjektet ikke endrer vannhusholdningen i Lødengtjern og i forekomsten av rik åpen 
sørlig jordvannsmyr. Videre prosjektering bør ta høyde for å ikke endre vannhusholdnigen 
i disse naturområdene, og det anbefales at det engasjeres hydrogeolog for å sikre dette. 

3 Innledning 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende industri 

innenfor planområdet. f.eks. batterifabrikk, datasenter eller lignende. Planen utarbeides 
som områdereguleringsplan, uten krav til videre planlegging før byggefase. 

3.1 Beliggenhet og avgrensning  

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunene Vestby og Moss. 
Fra planområdet er det relativt korte avstander til kommunesenteret Kirkebygda, og til 
Våk, Moss sentrum og tettstedet Son, henholdsvis 5, 4, 11 og 6 km i luftlinje.  

Det planlegges med hovedatkomst fra fv. 120/Hobølveien via eksisterende 
næringsområde, og sekundæratkomst fra fv. 1026/Sånerveien. Sistnevnte skal kun 
benyttes som beredskapsatkomst. 
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Figur 1: Planområdet ligger i skogsområder på Gylderåsen, inntrukket fra eksisterende infrastruktur. 

Planen grensen til Moss og Våler næringspark i sør. 

 

Planområdet er hovedsakelig avgrenset av FV. 1026 i nord, hensynssone landskap (H550) 
i kommuneplanens arealdel i vest, og eksisterende næringsområde (Moss og Våler 
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Næringspark) i sør. I sør og sør-øst er området trukket noe inn i forhold til krysset 
mellom fv. 220 og fv. 120 samt bebyggelsen ved Klypen. Planområdet er 2 180 daa. 

3.2 Fastsatt planprogram – utredningsbehov  

Planprogram for området ble fastsatt av Våler kommune 11.12.2018. For tema 
naturmangfold angir planprogrammet følgende:  

Dagens situasjon 

Varslingsområdet er berørt av menneskelig aktivitet i forbindelse med de to 

næringsområdene. Aktiviteten i de ubebygde delene av området beskrives nærmere i 
kapittel 6.6. Området er dominert av skog, hovedsakelig barskog, og ifølge 
Artsdatabanken er det registrert rødlistede arter. Artene varierer fra livskraftige til sterkt 

truede arter. I tillegg er det observert elgtråkk innenfor planområdet.  

Planforslag 

Det vil bli gjennomført ytterligere kartlegging av temaet naturmangfold ved befaringer i 
området av fagpersonell. Dette vil bli lagt til grunn for utforming av et planforslag. 
Konsekvensutredningen vil ta for seg hvilke virkninger planforslaget vil ha for 
naturmangfoldet. Som del av utredningen vil det bli gjort en vurdering av planforslaget 
opp mot §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak vil også bli beskrevet 

og vurdert. Det vil også bli brukt DN-håndbok 13 om kartlegging av naturtyper for 

kartlegging av spesielt "arter av stor forvaltningsinteresse" og "fremmede skadelige 
arter". 

3.3 Plan- og utredningsalternativer  

Det er ett utbyggingsalternativ, som vurderes opp mot 0-alternativet.  

3.3.1 0-alternativet  
0-alternativet er et referansealternativ og utgjør sammenligningsgrunnlaget for alternativ 

1. 0-alternativet, referansealternativet, er i dette planarbeidet definert som dagens 
situasjon med en forventet utvikling i tråd med gjeldende arealplaner i området - det vil si 

en fremtidig situasjon eller utvikling der tiltakene i planen ikke gjennomføres. For 
landskapsbildet tilsvarer dette en videreføring av dagens situasjon hvor Moss og Våler 
næringspark felt 2 ferdigstilles.  

3.3.2 Alternativ 1  
Alternativ 1 tilrettelegger for kraftkrevende industri i planområdet. Alternativet 
tilrettelegger også for etablering av tilhørende atkomster, internveier, parkeringsarealer, 

teknisk infrastruktur og grøntstruktur.  

Alternativ 1 vil medføre:  

› Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

› Behov for store mengder elektrisitet 
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Figur 2: Plankart som følger reguleringsplanforslaget. Kartutsnittet er ikke gjengitt i korrekt 

målestokk (COWI, 2022). 

 
Figur 3: Illustrasjon av mulige volumer og høyder av industrianlegget. 
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4 Metode 

Denne fagrapporten er utarbeidet etter Statens vegvesens veileder for 

konsekvensutredninger, håndbok V712 (Statens vegvesen, 2021). 

4.1 Kunnskapsgrunnlag 

Planområdet er kartlagt av Kaj-Andreas Hanevik, Marina Eraker Hjønnevåg og Beate 
Heidenreich den 5. august 2021. I tillegg er deler av planområdet kartlagt for naturtyper i 
regi av Miljødirektoratet i 2021, se Naturbase.no. 

Kartleggingen er gjennomført etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av 
Naturtyper (Miljødirektoratet 2020), basert på systemet Natur i Norge (NiN2) (Halvorsen, 
2016). I tillegg er myr/våtmark og forvaltningsinteressante arter registrert, også utenfor 
registrerte naturtyper. Registrering i felt er gjort på iPad, med verktøyet ArcGIS Field 

Maps.  

Supplerende informasjon om naturmangfoldet i området er innhentet den 18.11.2021 fra 
Økologiske grunnkart (Artsdatabanken, 2021). Historiske flyfoto er brukt for informasjon 

om historikken i området, og tjenesten høydedata (Kartverket, 2021) for å avdekke 
eventuelle spor etter grøfting. 

Rødlistestatus følger Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021), og Norsk rødliste for 

naturtyper (Artsdatabanken, 2018). Risikokategorier for fremmede arter følger 
fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018). Artsbestemmelser av karplanter følger Lid & 

Lid (2005). 

  
Figur 4: Rødlistekategoriene for arter. 

 

 
Figur 5: Rødlistekategoriene for naturtyper. 

 

 
Figur 6: Risikokategorier for fremmede arter. 
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4.2 Referansealternativet  

Vi er ikke kjent med andre vedtatte planer eller tiltak som vil påvirke naturmangfoldet i 
utredningsområdet frem til prosjektet er ferdigstilt. På bakgrunn av dette benyttes dagens 
situasjon som referansealternativ. 

5 Beskrivelse av tiltaket 

Områdereguleringsplanen legger opp til en utvikling av planområdet til industriformål med 
tilhørende atkomst, internveier og parkeringsarealer (Figur 2). Det er presisert i 

reguleringsbestemmelsene hvilke typer industri det åpnes for innenfor planområdet.  

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av kraftkrevende 
industri som store datasenter eller batterifabrikker. Utbyggingsalternativet medfører:  

› Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

› Krav om store mengder elektrisitet 

Hovedadkomst til planområdet vil være fra sør, via Fv.120 og Moss og Våler næringspark. 
I tillegg er det nødvendig med én sekundæradkomst av sikkerhets- og 

beredskapsårsaker. Denne forutsettes etablert fra Sånerveien i nord. 

Store deler av planområdet reguleres til industri. All natur innenfor områdene regulert til 

industri anses å bli ødelagt (Figur 2). Det antas at industriområdet skal gjerdes inne. Det 

foreslås regulert to hensynssoner for bevaring av naturmiljø: H560_1 og H560_2 (Figur 
2). 
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6 Dagens situasjon 

Kapitlet beskriver dagens situasjon for naturmangfoldet. Det er flere naturtyper og 

rødlistede arter registrert i planområdet. Fylkesmannen i Østfold (nå Statsforvalteren i 
Oslo og Viken) opplyste 18.12.2019 at det de ikke er kjent med at det skal være spesielle 
registreringer i området utover det som allerede er tilgjengelig i offentlige databaser 
(Fylkesmannen i Østfold, 2019). 

6.1 Områdesbeskrivelse 

Området er et innlandsslettelandskap med mindre høydeforskjeller i landskapet. 

Planområdet ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert 
av vann, vassdrag, jordbruk og bebygde flater er dekket av skog. Landskapet har et 
tydelig preg av menneskelig påvirkning, med spredt bebyggelse, gårdsbruk, 
næringsområder og større samferdselsanlegg (NiN-landskap). 

Berggrunnen består av gneis med noe innslag av gabbro og amfibolitt. Løsmassene består 
av morenemateriale, men er stedvis fraværende med større områder preget av bart fjell 
med tynt humusdekke over berggrunnen. I myrområder har det blitt dannet torv, og noe 
marin leire har samlet seg i forsenkninger (NGU.no). 

Området ligger i boreonemoral sone, i svakt oseanisk seksjon, boreonemoral 
vegetasjonssone (Moen, 1998). Området karakteriseres som et "innlandsslettelandskap 
under skoggrensa med tett bebyggelse og jordbruksdominans" (Erikstad, 2019). 

6.2 Usikkerhet – gammel skog 

Det er registrert flere områder med gammel furuskog i planområdet, herunder gammel 
furuskog med stående død ved, gammel furuskog med liggende død ved, og gammel 
furuskog med gamle trær (Naturbase.no) (Miljødirektoratet, 2021). Naturtypekartlegging 
tillater ikke borreprøver for faktisk verifisering av alderen til trær. Dette gjør det vanskelig 
å eksakt vite alderen til trærne, og overlater slike vurderinger til naturkartleggerens 
faglige skjønn ved vurdering av alder på trær samt antall stående og liggende 

dødvedenheter. Skogbrukssjefen i Våler kommune1 opplyser om at planområdet ble 
rammet av skogbrann for 120 år siden, og at det er lite sannsynlig at det finnes skog som 
er eldre enn 120 år her (selv om enkelttrær kan forekomme). Skogmyndighetene i 
kommunen har ikke vært involvert i forbindelse med naturtypekartleggingen og 
stadfestingen av naturtypene med gammel skog. Opplysningene fra Skogbrukssjefen sår 

tvil rundt alderen til de registrerte naturtypene med gammel furuskog. Uansett har 
furuskog med liggende/stående død ved verdi for naturmangfoldet, spesielt for 

nedbryterorganismer som sopp, og som levested for insekter tilknyttet død ved. 

6.3 Registreringskategorier 

Natur i utredningsområdet beskrives i henhold til registreringskategoriene i håndbok V712 
(Figur 7). Intakte myrområder er sjeldne i regionen, og bidrar til lokal naturvariasjon i et 
ellers skogkledd landskap. Derfor er våtmark/myr utfigurert som egne delområder selv 

om det ikke er registrert spesielle naturverdier i myrene etter gjeldende 
kartleggingsintruks (Miljødirektoratet, 2021) eller DN-håndbok 13. 

 
1 Innspill mottatt per e-post 27.04.2022 
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Figur 7: Delområder og delområde-ID, se kapittel 6.2.2 og 6.2.3 
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6.3.1 Naturtyper 
Det er ni naturtyper i planområdet. Nummerering (for eksempel N1) henviser til 

delområde-ID i Figur 7: 

Delområde N1: Sørlig nedbørsmyr med lav lokalitetskvalitet, nær truet (NT) på rødlista 
for naturtyper. Deler av myra består av fattig åpen jordvannsmyr. Myra er tidligere 
grøftet og virker å være i gjengroing. Det går også en sti gjennom delområdet, denne 

medfører noe slitasje på vegetasjonen. Vegetasjonen består av torvmoser, hvitmyrak, 
multe, bjønnskjegg, med røsslyng og furu på tuer (Figur 8). 

 

Figur 8: Hvitmyrak i forgrunnen, og myrkant med røsslyng og furu i bakgrunnen. 

Delområde N2: Gammel furuskog med 8 

eldre trær på et begrenset areal. Det er noe 
liggende og stående død ved i lokaliteten. 
Det er svært tynt løsmassedekke og lav 
bonitet. Det største treet har diameter på 

171 cm (målt ved brysthøyde), og det 
vokser yngre skog mellom de gamle trærne. 
Det er usikkerhet rundt trærnes faktiske 
alder, og om disse oppfyller kravene til 
gammel furuskog med gamle trær (over 200 
år). Naturtypen har sentral 
økosystemfunksjon, med moderat 

lokalitetskvalitet. 

  

Figur 9: Eldre furutre i delområde N2. 
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Delområde N3: Naturlig fisketom innsjø med A-verdi (DN-håndbok 13: BN00052292). 
Naturtypen er også leveområdet til en rekke hensynskrevende arter, som liten- og 
storsalamander (NT), spissnutefrosk (VU) med flere arter. Myr/sumpvegetasjon rundt 
vannet er inkludert i delområdet. Vegetasjonen består av pors, smal- og rundsoldogg, 
takrør, duskull, bukkeblad, hvitmyrak, torvmoser m.m. (Figur 10). Salamanderne 

oppholder seg mesteparten av året på land, og bruker derfor skogområdene rundt tjernet 
som sitt leveområde. Det er vanlig å definere funksjonsområdet til salamanderbestander 
til et område på 300 meter rundt ynglelokaliteten (NINA, 2020). 

Det er mulige spredningskorridorer sør og nordvest for tjernet. Nærmeste kjente 
salamanderlokalitet er ca. 2400 meter nordvest for Lødengtjern. 

 

Figur 10: Lødengtjern. 

 

Delområde N4: Rik åpen sørlig jordvannsmyr med svært høy lokalitetskvalitet, sterkt 
truet (EN) på rødlista for naturtyper. Myra er ikke grøftet og det er ikke annen slitasje 

som reduserer tilstanden (Figur 11). Myra er leveområde for den rødlistede orkidéen 
myggblom (NT) (Figur 14), som er sjelden i Østfold med totalt 11 registrerte lokaliteter 
etter år 2000 (Artskart.artsdatabanken.no). Det er tydelige myrstrukturer i veksling. 
Ellers består vegetasjonen av bukkeblad, hvitmyrak, duskmyrull, smal- og rundsoldogg, 
flaskestarr, dystarr, myrfiol, særbustarr og slåttestarr. 
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Figur 11: Rik åpen sørlig jordvannsmyr med rødlistearten myggblom (NT). 

Delområde N5: Flere ulike typer gammel furuskog (Figur 12) er satt sammen til ett 
delområde. Arealet omfatter gammel furuskog med stående død ved, gammel furuskog 
med gamle trær, gammel furuskog med liggende død ved og gammel fattig sumpskog. 

Naturtypene har sentral økosystemfunksjon, og gammel skog er sjeldent i regionen. 
Delområdet er av betydelig størrelse, noe som øker naturverdien her. Det er ikke foretatt 

aldersbestemmelse ved boreprøver, og det er derfor usikkerhet knyttet til om trærne er 
over 200 år (Naturbase). Opplysninger fra Skogbrukssjefen i Våler kommune sår tvil ved 
om denne skogen faktisk er spesielt gammel, og om den oppfyller kravene til gammel 
furuskog etter gjeldende kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet, 2021), se 6.2 Usikkerhet 

– gammel skog. Naturtypene er uansett inkludert som delområde da det er en god del 
død ved registrert her, og at skog med død ved er verdifullt for nedbryterorganismer og 
insekter tilknyttet død ved.  

 

Figur 12: Eldre furuskog. Kilde: Naturbase.no 
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Delområde N6: Gammel furuskog med stående død ved. Naturtypen har sentral 
økosystemfunksjon, med moderat lokalitetskvalitet. 

Delområde N7: Gammel furuskog med liggende død ved. Naturtypen har sentral 
økosystemfunksjon, med middels lokalitetskvalitet. 

Delområde N8: Blanding av rik gransumpskog som er sterkt truet (EN) naturtype (lav 

lokalitetskvalitet) og gammel lågurtgranskog (moderat lokalitetskvalitet) som er 
naturtype med sentral økosystemfunksjon. Delområdet er stedvis forsumpet med synlig 
grunnvann, mens andre deler ligner mest på frisk skogsmark. Vegetasjonen består av 
enghumleblom, markjordbær, hestehov, skogsnelle, mjødurt, skogrørkvein, hengeving, 
skogburkne, gjøksyre, maiblom, sløke, bekkekarse, firblad, skogsvinerot, bringebær, 

hvitveis, knollerteknapp, vendelrot, mannasøtgras og teiebær. Deler av sumpskogen er 

grøftet, og det har trolig blitt gjennomført skogforyngelsestiltak her og plantet gran (Figur 
13). 

 

Figur 13: Det har trolig blitt gjennomført skogforyngelsestiltak og plantet gran i delområde N8. 

 

Delområde N9: Gammel furuskog med liggende død ved. Naturtypen har sentral 
økosystemfunksjon, med middels lokalitetskvalitet. 
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6.3.2 Arter og økologiske funksjonsområder 
Det er registrert seks rødlistearter i planområdet, myggblom (NT), veikstarr (VU), ulv 

(CR), gjøk (NT), gulspurv (VU) og hare (NT). Myggblom (Figur 11) er en del av delområde 
N4. Ulv, hare, gulspurv og gjøk er inkludert i delområde ØF4. Ellers er det utfigurert to 
delområder som omfatter leveområdet til arter tilknyttet myr/våtmark. 

 

Figur 14: Den nær truede (NT) orkideen myggblom vokser i mengder på en rik åpen sørlig 

jordvannsmyr i planområdet. 



 

 
 

 

     

 16  KU - NATURMANGFOLD 

  

 

Delområde ØF1: Det er to tidligere registreringer av rødlistearten veikstarr nord-vest for 
Lødengtjernet. Veikstarr er knyttet til fuktig skog, bekkekanter og myrkanter. Arten er 
vurdert som sårbar (VU) på rødlista for arter. Veikstarr er vanskelig å oppdage når den 
ikke er i blomst, og ble ikke funnet under befaring, men registreringen er troverdig og 
anses som fortsatt aktuell. Befaring viste at veikstarr etter all sannsynlighet vokser i en 
grøft/søkk nord-vest for Lødengtjernet. 

Delområde ØF2: Økologisk funksjonsområde for arter tilknyttet myr/våtmark. 

Delområde ØF3: Økologisk funksjonsområde for arter tilknyttet myr/våtmark. 

Delområde ØF4: Økologisk funksjonsområde for arter tilknyttet skog. Hele planområdet 
anses som økologisk funksjonsområde for blant annet ulike viltarter, det er for eksempel 

flere registreringer av ulv (CR) og gaupe i nærheten. Rådyr og hare (NT) ble observert 
under befaring, og det ble registrert spor etter elg. Gulspurv (VU) ble observert på flere 
hogstflater, og gjøk (NT) er registrert i Artskart. Hele planområdet vurderes som 
leveområde for alle vanlige viltarter tilknyttet skog i Østfold. Det utfigureres ikke egne 
delområder for vilt i kart, da viltartene ikke vurderes å være spesielt tilknyttet noen 
spesifikke arealer, men bruker hele planområdet og omkringliggende areal. 

6.3.3 Landskapsøkologiske funksjonsområder 
Det er ingen kjente landskapsøkologiske funksjonsområder innenfor planområdet. Det er 
en viltkorridor sør-øst for planområdet, mellom gårdene Voldenga og Klypen 

(Skogbrukssjefen i Våler kommune pers. med.). Her har det blitt registrert spesielt 
mange viltpåkjørsler langs Fv. 120. Siden dette landskapsøkologiske funksjonsområdet er 
utenfor planområdet tas det ikke med i utredningen. 

6.3.4 Verneområder og geologisk mangfold 
Det er ingen verneområder eller registreringer av geologisk mangfold i planområdet. 

 

7 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen og påvirkningen 
måles mot situasjonen i referansealternativet (0-alternativet). Det er kun områder som 
blir varig påvirket som vurderes. Referansealternativet er forventet situasjon i 
influensområdet, dersom planen eller tiltaket ikke blir gjennomført. Referansealternativet 
har alltid konsekvensgrad 0 (ubetydelig konsekvens). 

Det antas at industriområdet skal gjerdes inne. Dette vil danne en barriere i 
bevegelsesmønsteret til vilt i regionen, men ingen kjente viktige trekkruter eller 
bevegelsesmønstre for storvilt forstyrres. 

Påvirkningsvurderingen for delområde N4 forutsetter at opparbeidelse av industriarealene 
ikke endrer vannhusholdningen i myra og tilgrensende vannsig. Det bør engasjeres 

hydrogeolog i prosjektering og utforming av industritomten for å unngå at delområdet 
påvirkes. Verdikart vises i Figur 15. Påvirkning vurderes opp mot foreslått 
reguleringsplankart (Figur 2), hvor all natur innenfor arealet regulert til industri anses 

som ødelagt. Verdikart er vist i Figur 15 (neste side). 
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Figur 15: Verdikart. 
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Del-

område 

Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

N1 Sørlig nedbørsmyr Middels 

Nær truet (NT) naturtype med lav lokalitetskvalitet 

gir middels verdi. 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Betydelig miljøskade 

(--) 

N2 Gammel furuskog Middels 

Naturtype med sentral økosystemfunksjon og 

moderat lokalitetskvalitet gir stor verdi, men verdien 

justeres ned grunnet naturtypens begrensede 

størrelse og usikkerhet om skogen faktisk er gammel 

nok til å kartlegges etter gjeldende instruks (se 6.2 

Usikkerhet – gammel skog) 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Betydelig miljøskade 

(--) 

N3 Naturlig fisketom 

innsjø 

Stor 

Naturtype med A-verdi gir stor verdi. 

Noe forringet. Ingen direkte 

arealinngrep, men 

omdisponering av 

skogområder til industri nord 

og øst for tjernet svekker 

vandringsmulighetene til 

salamandere, og minsker 

den terrestriske delen av 

leveområdet deres.  

Området er regulert til 

hensynssone bevaring 

naturmiljø, med en 50 meter 

buffer rundt tjernet i tillegg 

til aktuelle vandringsveger 

(Figur 2). 

Påvirkningsvurderingen 

forutsetter at opparbeidelse 

av industriarealene ikke 

endrer vannhusholdningen i 

vannet og tilgrensende 

vannsig. 

Noe miljøskade (-) 

*Usikkerhet 

N4 Rik åpen sørlig 

jordvannsmyr 

Svært stor 

Sterkt truet (EN) naturtype med svært høy 

lokalitetskvalitet gir svært stor verdi. 

Noe forringet. Ingen direkte 

arealinngrep i delområdet, 

men tiltaket vil isolere dette 

naturområdet fra resten av 

naturen i regionen. Isolasjon 

vil føre til at genflyten 

mellom delområdet og 

resten av regionen minsker 

betraktelig. Dette fører til 

forringelse av arealer og 

Betydelig miljøskade 

(--) 

*Usikkerhet 
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splitter opp de funksjonene 

som er der i dag (redusert 

konnektivitet). 

Området er regulert til 

hensynssone bevaring 

naturmiljø. 

Påvirkningsvurderingen 

forutsetter at opparbeidelse 

av industriarealene ikke 

endrer vannhusholdningen i 

myra og tilgrensende 

vannsig. 

Det ville hatt en svært 

positiv effekt dersom 

delområdet kunne 

sammenbindes med naturen 

utenfor planområdet i nord 

Dette ville økt konnektivitet 

og genflyt. Dersom 

delområdet bindes sammen 

med resten av naturen i 

nord, og ikke blir liggende 

som en "øy" inne i 

industriområdet, vil dette 

minske prosjektets 

påvirkning på delområdet. 

 

N5 Gammel furuskog Middels 

Flere naturtyper med gammel skog, herunder 

gammel skog med liggende død ved, stående død 

ved, gamle trær, og gammel sumpskog. Det er 

usikkert om skogen faktisk er gammel nok til å 

kartlegges etter gjeldende instruks, og verdien er 

justert ned fra stor til middels verdi etter nye 

opplysninger om skogens alder i planområdet (se 6.2 

Usikkerhet – gammel skog). 

Sterkt forringet, tilnærmet 

100% arealbeslag. 

Betydelig miljøskade   

(--) 

N6 Gammel furuskog Middels 

Naturtype med sentral økosystemfunksjon og 

moderat lokalitetskvalitet gir stor verdi, men verdien 

justeres ned grunnet naturtypens begrensede 

størrelse og usikkerhet om skogen faktisk er gammel 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Betydelig miljøskade 

(--) 
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Tabell 1: Verdi, påvirkning og konsekvens for hvert delområde. 

  

nok til å kartlegges etter gjeldende instruks (se 6.2 

Usikkerhet – gammel skog). 

N7 Gammel furuskog Middels 

Naturtype med sentral økosystemfunksjon og 

moderat lokalitetskvalitet gir stor verdi, men verdien 

justeres ned grunnet naturtypens begrensede 

størrelse og usikkerhet om skogen faktisk er gammel 

nok til å kartlegges etter gjeldende instruks (se 6.2 

Usikkerhet – gammel skog). 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Betydelig miljøskade 

(--) 

N8 Gransumpskog og 

gammel 

lågurtgranskog 

Middels 

Forekomst av sterkt truet (EN) naturtype gir stor 

verdi, men verdien nedjusteres til middels grunnet 

grøfting og tilplantning av gran. 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Betydelig miljøskade 

(--) 

N9 Gammel furuskog Middels 

Naturtype med sentral økosystemfunksjon og 

moderat lokalitetskvalitet gir stor verdi, men verdien 

justeres ned grunnet naturtypens begrensede 

størrelse og usikkerhet om skogen faktisk er gammel 

nok til å kartlegges etter gjeldende instruks (se 6.2 

Usikkerhet – gammel skog). 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Betydelig miljøskade 

(--) 

ØF1 Veikstarr (VU) Stor 

Sårbar (VU) rødlisteart gir stor verdi. 

Ubetydelig endring, ingen 

arealinngep. 

Ubetydelig miljøskade 

(0) 

ØF2 Myr/våtmark Noe 

Leveområde for vanlige arter gir noe verdi. 

Noe forringet, mindre 

arealinngrep i kantsone. 

Noe miljøskade (-) 

ØF3 Myr/våtmark Noe 

Leveområde for vanlige arter gir noe verdi. 

Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag. 

Noe miljøskade (-) 

ØF4 Funksjonsområde 

for arter tilknyttet 

skog 

Noe 

Verdien er satt ut ifra planområdets verdi som et 

større sammenhengende økologisk funksjonsområde 

for arter tilknyttet skog. 

Sterkt forringet, over 50% 

arealbeslag. 

Noe miljøskade (-) 
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8 Samlet konsekvens 

Tabell 8-1. Sammenstilling av konsekvens for hvert alternativ. 

Delområder Alt. 0 Alt. 1 

Delområde N1 (0) (--) 

Delområde N2 (0) (--) 

Delområde N3 (0) (0) 

Delområde N4 (0) (--) 

Delområde N5 (0) (--) 

Delområde N6 (0) (--) 

Delområde N7 (0) (--) 

Delområde N8 (0) (--) 

Delområde N9 (0) (--) 

Delområde ØF1 (0) (0) 

Delområde ØF2 (0) (-) 

Delområde ØF3 (0) (-) 

Delområde ØF4 (0) (-) 

Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 

Middels-stor negativ 

konsekvens 

Rangering 1 2 

8.1  Konsekvenser i anleggsfasen 

Anleggsgjennomføringen kan innebære negativ påvirkning på naturmangfoldet. Varig 
påvirkning av anleggsvirksomhet, vurderes på lik linje med områder som berøres av 

permanent fase. I dette prosjektet medfører anleggsgjennomføringen blant annet risiko 
for følgende negativ påvirkning: 

› I forbindelse med anleggsgjennomføring er det fare for å spre fremmede arter ved 
massehåndtering.  

› Delområder kan bli utsatt for støy og støv i anleggsperioden fra arbeid og transport. 
Støy kan ha en negativ påvirkning på fugl, særlig i hekkeperioden 1. april- 20 

august. 
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9 Skadereduserende tiltak 

For å redusere de negative konsekvensene av en plan, er det flere tiltak som kan 

gjennomføres både i anleggsperioden og i permanent situasjon. Skadereduserende tiltak 
som er innarbeidet i planbestemmelser eller plankart beskrives i tiltaksbeskrivelsen, og 
vurderes som en del av planen. Tiltakene nedenfor kan gjennomføres i dette prosjektet 
for å ytterligere redusere den negative påvirkningen. 

9.1  Anbefalinger 

For å redusere negativ påvirkning på naturmangfoldet i ferdig etablert situasjon anbefales 

følgende tiltak: 

› Svært viktig: Delområde N3 (Lødengtjern) og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) er 

 helt avhengige av at dagens vannhusholdning  blir opprettholdt. Det er derfor 
 essensielt for ivaretakelse av naturverdiene her at opparbeidelse (med evt. 
 sprenging, planering osv) ikke drenerer eller endrer de hydrologiske forholdene i og 
 rundt delområdene. Hydrogeolog bør engasjeres i videre planlegging/prosjektering 
 for å vurdere og unngå at vannhusholdningen i delområdene blir endret. Dersom 
 disse delområdene blir utilsiktet ødelagt som følge av tiltaket vil dette medføre 
 den  høyeste konsekvensgraden (----) for fagtema naturmangfold, og det vil stride 

 mot  forvaltningsmålene for naturtyper (§4) og arter (§5) i naturmangfoldloven.  

› Belysning utformes slik at naturområder ikke blir opplyst. Det anbefales også at all 

 utebelysning skrus av når det er mørkt. 

› Unngå store glassflater da disse kan utgjøre en kollisjonsfare for fugl. 

› Eventuell nye beplantinger skal være av norske arter, og ikke arter som er oppført på 
 norsk fremmedsartsliste. Arter fra nærområdet er foretrukket. 

› Det bør gjennomføres kartlegging av fremmede arter i utredningsområdet så nært 
 anleggsstart som mulig, og innarbeide funn fra denne kartleggingen i en 
 miljøoppfølgingsplan. 

› Det skal gjøres nødvendige tiltak for å redusere avrenning av finstoff til vann. Som 

 en del av prosjektets kvalitetssystem for prosjekterings-, anleggs- og driftsfasen skal 
 det utarbeides miljøoppfølgingsplan. Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten 

 i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres. Dersom vann fra 
 anleggsområdet har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets 
 innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille ovennevnte krav, 
 skal vannet enten samles opp og leveres til godkjent mottak, eller renses for 
 eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng. 

10 Vurdering etter naturmangfoldlovens kap. 2 

I dette kapittelet er tiltaket vurdert etter prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Prinsippene skal legges til grunn ved utøving av offentlig 

myndighet, jamfør naturmangfoldlovens § 7. 

§ 8 (Kunnskapsgrunnlaget) 

"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
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økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet." 

"Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet."  

Vurdering av prosjektet: Naturen i området er preget av skog og mindre myrområder. 
Planområdet har blitt befart av naturforvaltere, og nasjonale databaser har blitt 
undersøkt. Vi har bedt Statsforvalter om informasjon angående naturmangfold unntatt 
offentligheten.  

Tiltaket innebærer regulering av store deler av planområdet til industri. Det skal tas 
hensyn til noen verdifulle naturområder ved å regulere disse (inkludert buffersone rundt) 
til hensynssone bevaring av naturmiljø. Tiltaket medfører ødeleggelse av store 
naturområder, og alle arealer regulert til industri vurderes som ødelagte for 
naturmangfoldet. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok som beslutningsgrunnlag, men ivaretakelse 
av de hydrologiske forholdene (vannhusholdningen) i og rundt delområde N3 og N4 må 
løses i videre prosjektering: 

Delområde N3 (Lødengtjern) og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) er helt avhengige av at 
dagens vannhusholdning blir opprettholdt. Påvirkningsvurderingene her er gjort med 
forbehold om at opparbeidelse av nærliggende industritomt ikke drenerer eller endrer de 

hydrologiske forholdene i og rundt delområdene. Hydrogeolog bør engasjeres i videre 

planlegging/prosjektering for å vurdere og unngå at vannhusholdningen i delområdene 
blir endret. Dersom disse delområdene blir utilsiktet ødelagt som følge av tiltaket vil dette 
medføre den høyeste konsekvensgraden (----) for fagtema naturmangfold, og det vil 
stride mot forvaltningsmålene for naturtyper (§4) og arter (§5) i naturmangfoldloven. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

"En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet vil bli utsatt for."  

Vurdering av prosjektet: Tiltaket medfører ødeleggelse av store sammenhengende 
naturområder, og vil øke den samlede belastningen på skog- og myrøkosystemer i 
området. Forekomster av rødlistearter og verdifulle naturtyper er tatt hensyn til gjennom 

regulering av hensynssoner, og prosjektet vil derfor ikke øke den samlede belastningen 
på disse så lenge delområde N3 (Lødengtjern) og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) og 
ikke får endrede hydrologiske forhold som følge av opparbeidelse av nærliggende 
industriareal. 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 

"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. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."  

Vurdering av prosjektet: Etter vår vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om 
naturmangfoldet. Det er usikkerhet rundt virkningene tiltaket kan ha på delområde N3 og 
N4. Føre-var-prinsippet får derfor anvendelse ved å anbefale at hydrogeolog engasjeres i 
videre planlegging av industrianlegget, for å bevare disse naturområdene slik de er i dag. 



 

 
 

 

     

 24  KU - NATURMANGFOLD 

  

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

"Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets 
karakter."  

Vurdering av prosjektet: Det antas at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring 

av tiltak for å redusere risiko og forhindre skade på natur i forbindelse med prosjektet.  

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering) 

"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater."  

Vurdering av prosjektet: Det er begrenset hvor miljøforsvarlige teknikker som kan legges 
til grunn ved regulering av store arealer til industri. Videre planlegging og anleggsarbeid 
må forholde seg til gjeldende lovverk hva gjelder forurensing og utslipp. 

Lokaliseringen av prosjektet er knyttet til at industrianlegget skal ha tilfredsstillende 
tilgang på strøm. Planleggingen har tatt hensyn til utvalgte verdifulle naturområder ved å 
regulere disse til hensynssone bevaring naturmiljø. 
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