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FORORD 
 

I forbindelse med planlegging av ny vegtrase fra Hjelset til Lønset, er det gjort en 

konsekvensutredning for temaet Naturmiljø. Dette er en underlagsrapport for kapittel 7.4 

Naturmiljø i planbeskrivelsen for E39 Lønset – Hjelset. 

 

Det er utredet konsekvenser i henhold til planprogrammet, som er fastsatt av Molde kommune. I 

utredningen gjøres det rede for hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for naturmiljøet. Utredningen 

er gjennomført av Rambøll Norge AS. 

 

Vi har under arbeidet mottatt verdifull informasjon fra flere kilder som takkes for bidragene. 

Dette gjelder ikke minst offentlige institusjoner som Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Molde 

kommune, samt Geir Gaarder ved Miljøfaglig Utredning AS. 
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1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Statens vegvesen har Rambøll utført en konsekvensutredning på temaet 

naturmiljø i forbindelse med reguleringsplan for E39 Hjelset - Lønset, Molde kommune, Møre og 

Romsdal. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper, vilt og ferskvann fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å 

avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Konsekvensvurderingen er gjort etter 

metode for ikke prissatte konsekvenser beskrevet i håndbok V712 fra Statens vegvesen. I tillegg 

er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Datagrunnlag 

Det er utført innsamling av eksisterende data fra Naturbase og Artsdatabankens artskart, samt 

informasjon fra lokalkjente. I tillegg er det utført feltundersøkelser av Geir Langelo 16.06.2013. 

Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et influensområde som kan bli 

indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. Feltarbeidet ble konsentrert om 

områder med ny vegtrase, mens områdene langs eksisterende veg primært ble observert fra 

vegen med stikkprøver på steder av interesse. 

 

Registreringer 

Det er registrert tre naturtypelokaliteter og fem vannforekomster innenfor planområdet.  

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være stor. Dette særlig på grunnlag 

av to slåttemarker og en rik edellauvskog.  
 

Konsekvenser 

En gjennomføring av tiltaket vil bygge ned alle tre naturtypelokalitetene. I tillegg vil tiltaket ha 

midlertidige effekter på vannlokalitetene i anleggsfasen, selv om det mest sannsynlig ikke vil få 

permanent reduserte verdier.  

 

Det er likevel slik at landskapsøkologisk funksjoner må ses på i sammenheng med sumvirkninger 

av mange tiltak over tid. Fragmentering av naturområder kan skape problemer for vilt som 

krever territorier eller ro fra menneskelig virksomhet. 

 

Forøvrig vil anleggsperioden, som formelt sett ikke er en del av konsekvensvurderingene, være 

den perioden som kan gi størst negative konsekvenser. Her vil imidlertid også de samlede 

konsekvensene gi stor negativ konsekvens da tre verdifulle naturtyper vil bygges ned og mest 

sannsynlig forsvinne.  

 

Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

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

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 
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Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er godt med unntak av de usikkerheter for 

viltregistreringene som nevnes i 6.4. Det er noe høyere for viktige naturtyper, da det har vært 

fokus på området i forhold til skjøtsel.  

 

§ 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 

forvaltningsvedtak.» 

Føre-var-prinsippet er i en viss grad brukt ved at det er noe usikkerhet rundt tilstanden i 

Oppdølselva. Dermed kan virkningene av tiltaket være vanskelige å forutsi. Omfangsvurderingen 

er satt som liten negativ. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

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

eller vil bli utsatt for.» 

Området er fra før sterkt påvirket av landbruk, boligfelt og vei. Landskapsøkologisk er 

planområdet allikevel viktig med sine avgrensede områder med verdifulle naturtyper. Tre av 

disse naturtypene vil miste sin verdi og mest sannsynlig forsvinne med den nye vegtraseen.  

 

§ 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 og skadens karakter.» 

Avbøtende tiltak vil i mange tilfeller føre til ekstrakostnader for tiltaket. I dette tilfellet mener vi 

det er viktig at man tar hensyn når man krysser over vannlokalitetene og at man tilrettelegger 

for fisk og annet vilt (oter) å passere gjennom kulverter der vannvegene går. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«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 framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak.  Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i 

vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør 

vurderingen av dette synliggjøres i planarbeidet. 

 

Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden, som formelt sett ikke er en del av konsekvensvurderingene, vil være den 

perioden som kan gi størst negative konsekvenser. Anleggsperioden bør gjennomføres med tiltak 

for å unngå forurensning til luft, vann og jord. Når det gjelder vannmiljø bør vannkvaliteten i 

vannlokalitetene dokumenteres med prøvetaking før og under anleggsperioden for å følge med 

på tilstanden i vannveiene og vurdere om det er grunn til å sette inn tiltak for å redusere 

påvirkning. Det bør også under anleggsperioden tas hensyn til vilt og fisk når det gjelder 

forstyrrelser i yngleperioden eller oppgang av fisk i elvene. I driftsperioden bør det legges til rette 

for fortsatt oppvandring i elver/bekker for å gi fri vandringsvei for fisk og vilt.   



 

8-(26) KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

Statens vegvesen har utarbeidet planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for 

ny vegtrase fra Hjelset til Lønset i Molde kommune.  

  

I planprogrammet stilles det følgende krav til tema naturmiljø: 

 

Tiltakets konsekvenser for natur- og kulturlandskapet skal kartlegges. I samarbeid med 

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen skal det skaffes tilveie en oversikt over sårbare områder 

som påvirkes av eller grenser til tiltaket. Viktige og verdifulle områder som kommer i kontakt 

med tiltaket skal kartfestes. Kartleggingen skal dersom det er nødvendig gjennomføres basert på 

metodikk godkjent av Direktoratet for naturforvaltning (DN).  Eksisterende kartlegginger i Molde 

kommune er ikke dekkende når det gjelder biologisk mangfold. Det er derfor behov for 

supplerende informasjon og oppdatering av datagrunnlaget. De mest aktuelle naturtypene 

knyttet til kulturlandskapet som f.eks. slåttemark, naturbeitemark og høstingsskog bør 

kartlegges. Kartlegginga bør avgrenses til de områdene som blir påvirket av veganlegget. 

 

Forhold som skal kartlegges innenfor naturmiljø er: 

 

Biologisk mangfold 

Naturtype 

Geologiske elementer 

Landskapsøkologi 

 

I konsekvensutredninga skal det framgå hvordan prinsippa i naturmangfoldloven er tatt hensyn 

til og vektlagt i arbeidet med reguleringsplanen. 

 

Utredningen er basert på metodikk etter vegvesenets håndbok V712. 

 

I tillegg er prosjektet vurdert i forhold til naturmangfoldlovens kapittel 2 om alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk.  

 

 

 

 

Figur 1. Foreslått avgrensning av planområdet. 
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3. UTBYGGINGSPLANER 

Planene er i utgangspunktet redegjort for i planprogrammet, men veglinjen er justert noe 

underveis i prosjektet, og bare en veglinje utredes. I korthet det snakk om å etablere ny veg fra 

Hjelset til Lønset, da nåværende veg er smal med randbebyggelse uten gang og sykkelveg. Dette 

medfører redusert framkommelighet med reduserte fartsgrenser og dårligere sikkerhet. 

 

Prosjektet er en del av det langsiktige arbeidet med E39, nord-sør, som binder sammen byene 

langs kysten. I tillegg skal reisetiden mellom Møre og Romsdal og Trøndelag reduseres. 

Prosjektet vil gi bedre forutsigbarhet, redusert reisetid og redusert tall på ulykker. Den 

nåværende veglinjen er forutsatt skal bli en lokalveg. 

4. METODE 

4.1 Datainnsamling 

4.1.1 Influensområdet 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 

planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende 

områdene der tiltaket vil kunne ha en effekt.  

 

For vegetasjon og flora er influensområdet først og fremst knytt til tiltaksområdet, men det kan 

også tenkes at vegetasjonen kan bli påvirket en sone rundt dette, bl.a. som følge av 

dreneringseffekter, avrenning osv. En hensiktsmessig buffersone kan derfor være et om lag 40 

meter bredt belte på hver side av vegtraseene. For fugl og pattedyr defineres denne sona noe 

bredere, da disse gruppene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra tekniske inngrep 

være tilstrekkelig, men for enkelte arter, spesielt rovfugl, er influensområdet mye større, kanskje 

opp til 1 km. 

  

For akvatisk miljø er det i stor grad de hydrologiske forholdene som bestemmer influensområdet. 

For eksempel er avstanden for risiko for nedslamming av rogn eller muslinger avhengig av 

vannhastigheten i bekken eller elva.  

4.1.2 Eksisterende informasjon 

Det er søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste Artskart og 

DNs Naturbase. Det er i tillegg tatt kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

miljøvernavdelingen, samt miljøansvarlige i Molde kommune. Det er også gjort søk etter 

støttelitteratur som utredninger, naturtypekartlegginger m.m. i området, samt tatt kontakt med 

ressurspersoner som har kunnskap om området. 

 

Molde kommune har gjennomført naturtypekartlegginger som er lagt ut på Naturbase. Andre 

viktige eksisterende kilder har vært skjøtselsplaner for slåttemarken ved Ekra (Oldervik og Lien 

2015) samt kartleggingsrapport fra Miljøfaglig Utredning AS (Gaarder og Hansen 2014).  

4.1.3 Feltundersøkelser 

Det er gjennomført feltundersøkelser hvor aktuelle utbyggingsstrekninger ble undersøkt, 

naturmiljøet vurdert generelt og spesielt verdifulle forekomster nærmere beskrevet. Disse ble 

utført i juni 2013 av Geir Langelo. Samtidig ble det utført supplerende kartlegging av biologisk 

mangfold i Molde kommune. Arbeidet ble utført av Geir Gaarder v/Miljøfaglig Utredning AS, og 
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området langs veglinjen ble dels utført sammen med dem. Undersøkelsene ble gjort under gode 

værforhold. Hovedvekten ble lagt på undersøkelser av naturtyper og flora, inklusive lav og 

moser. Virvelløse dyr og sopp ble i mindre grad fanget opp. Vurderingene av vilt er først og 

fremst bygget på kjent kunnskap. 

 

4.2 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er "å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn". Konsekvensutredninger skal sikre at disse 

virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og 

eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til 

konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres 

(Miljøverndepartementet 1999). 

Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene for naturmiljøet ved realisering av 

ny veg mellom Hjelset og Lønset  

4.3 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 (rev. 2014) for 

kartlegging av biologisk mangfold som metode.  

 

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-økologiske 

sammenhenger  

Områder uten landskaps-

økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 
funksjon.  

Arealer med noe sammen-

bindings-funksjon mellom 

verdisatte delområder 

(f.eks. naturtyper).  

Grøntstruktur som er viktig 

på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 

landskapsøkologiskfunksjon.  
Arealer med sentral 

sammen-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte 

delområder (f.eks. 

naturtyper).  

Grøntstruktur som er viktig 

på regionalt/nasjonalt nivå.  

Vannmiljø/  

Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-

klasser svært dårlig eller 

dårlig.  

Sterkt modifiserte  
Forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-

klassene moderat eller god/ 

lite påvirket av inngrep.  

Vannforekomster nær natur-

tilstand eller i tilstandsklasse 

svært god.  

Verneområder,  
NML. kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 

ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 

og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 

og A.  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C.  Lokaliteter i verdikategori B 

og A.  

Viltområder  Ikke vurderte områder 

(verdi C)  

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 2-3  

Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 

(verdi A)  

Funksjonsområder for 

fisk og andre fersk-

vannsarter  

Ordinære bestander av inn-

landsfisk,  

ferskvannsforekomster uten 
kjente registreringer av rød-

listearter  

Verdifulle fiskebestander, 

f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 

harr m.fl. Forekomst av ål  
Vassdrag med 

gytebestandsmål/ årlig 

fangst av anadrome 

fiskearter < 500 kg.  

Mindre viktig områder for 

elvemusling eller 

rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr 

m.fl.  

Nasjonale laksevassdrag  

Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter > 500 

kg.  

Viktig område for elvemus-

ling eller rødlistearter i kate-
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Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU, nær 

truet NT.  

goriene sterkt truet EN og 

kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 

forekomster som er vanlige 

for distriktets geologiske 

mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til distriktets 

eller regionens geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 2 og 3 
for kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-

lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 1 for 
kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 
arter (NT) og arter med 

manglende datagrunnlag 

(DD) etter gjeldende versjon 

av Norsk rødliste  

Fredete arter som ikke er 

rødlistet 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste: dvs. katego-

riene sårbar VU, sterkt truet 

EN og kritisk truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 
 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 

(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig 

kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2010 er benyttet i arbeidet. IUCNs 

kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet 

med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser 

er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 

lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 

glidende skala fra liten til stor verdi. 

4.4 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 

4.5 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 

positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 

en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 

 



 

12-(26) KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Figur 2. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

4.6 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og et 

utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1).  

4.7 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 

5. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

5.1 Naturgrunnlaget 

5.1.1 Klima og vegetasjonssoner 

I følge Moen (1998) tilhører naturen i tiltaksområdet i overgangen mellom sørboreal og 

nordboreal vegetasjonssone. Typisk for disse sonene er dominans av barskog, men edelløvskog 

finnes i sørvendte lier, og varmekjære samfunn og arter kan forekomme. Vegetasjonsseksjonen 

tilhører klart oseanisk seksjon (O2). Vegetasjon her er ifølge Moen (1998) preget av vestlige 

arter og vegetasjonstyper, men svake østlige trekk kan inngå. 

5.1.2 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området er dominert av gneiser (www.ngu.no). Gneis er en hard og sur bergart, 

som til vanlig bare gir opphav til en fattig flora.  
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Figur 3. NGUs kart over berggrunn viser at det er mest gneiser i planområdet. Kilde: www.ngu.no. 

 

Løsmassene i og nær planområdet består stort sett av morener og elveavsetninger, samt marine 

avsetninger nederst i planområdet. 

 

 

 

Figur 4. NGUs løsmassekart viser at det langs dagens E39 stort sett er morenemasser i varierende 
tykkelse, samt noe elveavsetninger og marine avsetninger. Kilde: www.ngu.no. 

5.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Utredningsområdet ligger i et småkupert landskap i ytre fjordstrøk på Nordmøre. Berggrunnen er 

fattig, der gneiser dekker hele tiltaksområdet. Planområdet ligger i en sørvendt li dominert av 
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landbrukslandskap og skogsområder. Den sørvendte eksponeringen gir i utgangspunktet 

grunnlag for varmekjære samfunn, og landbruksområdene gir potensiale for verdifull kulturmark.  

 

Kulturlandskapet i utredningsområdet er i overveiende grad preget av et aktivt, moderne 

jordbruk, om enn med noe varierende intensivitet. Typisk er det små gårdsenheter og enger i 

mosaikk med andre naturmiljøer. Selv om det meste av jordbruksarealene er å betrakte som 

artsfattig kunstmark, så innebærer dette småskala jordbruket potensial for rester av gamle, 

artsrike kulturmarker. Det gjelder også her, og enkelte verdifulle naturtypelokaliteter som 

slåttemarker med status som utvalgte naturtyper forekommer. En av disse, ei slåtteeng ved 

Ekra, har nylig fått utarbeidet egen skjøtselsplan (Lien og Oldervik 2015).  

5.3 Viktige naturtyper 

Et søk i naturbase viser at det er registrert tre viktige naturtyper innenfor eller like ved den 

planlagte vegtraseene, én med storverdi, én med middels/stor verdi, og én med middels verdi. I 

tillegg ble det registrert en ny lokalitet med middels/stor verdi. 

 

Lokalitet 1, Lønset Ekra er en slåttemark vurdert til å ha verdi A-Svært viktig. Slåttemarker med 

denne verdien kommer inn under forskrift om utvalgte naturtyper. Det ble i 2015 utarbeidet en 

skjøtselsplan for denne slåttemarka (Langmo og Oldervik, 2015) Slåttemarka ble kartlagt også i 

2013, og den gang ble verdien satt til B-Viktig.  

 

Lokalitet 2, Hjelsethagen er en slåttemark med verdi B-Viktig. På grunn av verdien kommer også 

denne inn under forskrift om utvalgte naturtyper. 

 

Lokalitet 3, Langmyra ble kartlagt i forbindelse med dette prosjektet. Dette er en slåttemark som 

vi har verdisatt til B-viktig. Denne vil bli innmeldt til Fylkesmannen, og vil på grunn av verdien 

trolig få status som utvalgt naturtype. 

 

Lokalitet 4, Mjelve er en edellauvskog med verdi C-lokalt viktig. 

 

5.4 Artsforekomster 

Det er registrert gulspurv (NT) ved Hjelset og Mjelve, den siste i 2016. Observasjonene er gjort 

vinterstid, og en kjenner ikke til hekkesteder for denne i området. 

I slåttemarka på Hjelsethagen er det registrert rødnende lutvokssopp (VU). 

I tillegg er det registrert rødlistearter som gaupe, oter og ærfugl i nærheten, men som ikke synes 

å ligge innenfor influensområdet for dette prosjektet. 

 

Det er registrert en rekke svartelistearter langs nåværende E39 og dels også oppe i lia i 

nærheten av den planlagte vegtraseen. Spesielt dominerer platanlønn, men også arter som 

kjempespringfrø, hageslirekne, hvitgran, europalerk,  

5.5 Landskapsøkologiske sammenhenger 

I lys av at dette området er et sammenhengende belte med overgang mellom kulturlandskap og 

skog, så vil det ha en viktig funksjon for mange arter, både dyr og planter, i tillegg til at det er i 

slike områder man gjerne finner en høy frekvens av naturbeitemarker, beiteskog og verdifulle 

slåttemarker. Vi vil anta at området har viktige funksjoner for hjort og rådyr, og også mindre 

pattedyr som f.eks. hare. I tillegg vil en rekke fuglearter benytte slike områder som hekke og 

leveområde. Det er forøvrig ikke påvist noen spesielle verdier som har landskapsøkologisk 

betydning, ut over de generelle betraktningene. 
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5.6 Vannmiljø

Det er registrert fire ferskvannsforekomst er og en marin vannforekomst i vann -nett innenfor

influensområdet. Tre av ferskvannsforekomstene er bekker som renner ned gjennom lia mellom
Hjelset og Lønset, og den nye vegen vil måtte krysse disse. I tillegg vil bygging av vegen kunne
komme til å påvirke Oppdølselva . Da fjorden nedenfor vil kunne bli påvirket gjennom bekkefe ltet
på nordsida av fjorden, regnes også den å ligge innenfor influensområdet.

5.7 Sammenstilling av naturverdier

Figur 5 . Tabellen viser de avgrensa lokaliteten e ved planområdet.

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal

Lok 1
BN00090113

Lønset Ekra
Slåttemark – utvalgt naturtype Stor

Lok 2
BN00085158

Hjelsethagen
Slåtte mark – utvalgt naturtype Middels/stor

Lok 3
Langmyra

Ny lokalitet

Slåttemark – kvalifisert til status som

utvalgt naturtype
Middels/stor

Lok 4
BN00020772

Mjelve
Rik edellauvskog Middels

Figur 6 . Tabellen viser verdien på vannforekomstene i og ved influensområdet.

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal

Lok V1
105 -70 -R

Mjelveelva

Økologisk tilstand: Moderat

Kjemisk tilstand: Udefinert
Middels

Lok V2

105 -71 -R

Bekkefelt ned

mot fjorden

Økologisk tilstand: God

Kjemisk tilstand: Udefinert
Middels/stor

Lok V3
105 -61 -R

Gujordselva

Økologisk tilstand: Mod erat

Kjemisk tilstand: Udefinert
Middels

Lok V4

105 -12 -R

Oppdølselva

Nedre

Økologisk tilstand: antatt god

Kjemisk tilstand: Udefinert
Middels

Lok V5
0302012202

Fannefjord Midtre

Økologisk tilstand: God

Kjemisk tilstand: Udefinert
Middels/stor

Verdien av influens området er samlet vurdert til å ha Stor verdi .
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6. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

6.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 

situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved vurdering og 

sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes uansett pr definisjon 

til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet for naturmangfoldet 

bli ubetydelig. 

6.2 Utbyggingsalternativet 

Lokalitet 1 Lønset Ekra- Slåttemark- utvalgt naturtype 

Verdi: Stor  

Omfang stor negativ 

 

Anleggsfasen 

Lokaliteten vil bli nedbygd og forsvinne med trasevalget som foreligger i dag. 

 

 

Driftsfasen 

Lokaliteten vil bli nedbygd og forsvinne med trasevalget som foreligger i dag, 

 

 

 

Konsekvens: stor negativ (-----) 

 

 

Lokalitet 2 Hjelsethagen- Slåtte mark – utvalgt naturtype 

Verdi: Middels til stor 

 

Omfang: intet  

 

Anleggsfasen 

Tiltaket berører ikke lokaliteten direkte 

 

Driftsfasen 

Tiltaket berører ikke lokaliteten direkte  

 

 

Konsekvens: ubetydelig (0) 

 

 

Lokalitet 3 Langmyra- Slåttemark (ny) 

 

Verdi: Middels/stor 
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Omfang: stort negativ 

 

Anleggsfasen: Lokaliteten vil bli nedbygd og forsvinne med trasevalget som foreligger i dag 

 

 

Driftsfasen: Lokaliteten vil bli nedbygd og forsvinne med trasevalget som foreligger i dag 

 

 

Konsekvens: stort negativt (---) 

 

 

Lokalitet 4 Mjelve- Rik edellauvskog 

Verdi: Middels 

 

Omfang: stort 

 

Anleggsfasen Tiltaket vil berøre lokaliteten direkte og fragmentere og bygge ned lokaliteten 

 

 

Driftsfasen 

Tiltaket vil berøre lokaliteten direkte og fragmentere og bygge ned lokaliteten 

 

Konsekvens: Middels /Stort (--)/(---) 

 

 

Lokalitet V1 Mjelveelva 

Verdi: Middels 

 

Omfang: lite negativ 

 

Anleggsfasen 

Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet og vil bli berørt i anleggsfasen. Påvirkning i form av 

tilslamming og partikler i vannlokaliteten.  

 

Driftsfasen 

Påvirkningen fra driftsfasen vil være minimal forutsatt at man ved avbøtende tiltak legger til rette 

for frie vandringsveier for fisk og vilt der veien krysser vannveiene.  

 

 

 

 

Konsekvens: ubetydelig (0) 
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Lokalitet V2 Bekkefelt ned mot fjorden 

 

Verdi: Middels/stor 

 

Omfang: lite negativt  

 

 

Anleggsfasen 

Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet og vil bli berørt i anleggsfasen. Påvirkning i form av 

tilslamming og partikler i vannlokaliteten.  

 

Driftsfasen 

Påvirkningen fra driftsfasen vil være minimal forutsatt at man ved avbøtende tiltak legger til rette 

for frie vandringsveier for fisk og vilt der veien krysser vannveiene.  

 

 

Konsekvens: ubetydelig (o) 

 

 

 

Lokalitet V3 Gujordselva 

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: lite negativ 

 

Anleggsfasen 

Tiltaket vil berøre elva i anleggsfasen. Påvirkning i form av tilslamming og partikler i 

vannlokaliteten. 

 

Driftsfasen 

Påvirkningen fra driftsfasen vil være minimal forutsatt at man ved avbøtende tiltak legger til rette 

for frie vandringsveier for fisk og vilt der veien krysser vannveiene.  

 

 

Konsekvens: ubetydelig (0) 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitet V4 Oppdølselva Nedre 
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Verdi: middels 

 

Omfang: lite negativt 

 

Anleggsfasen: Tiltaket vil berøre deler av bekkefeltet til elva i anleggsfasen. Påvirkning i form av 

tilslamming og partikler i vannlokaliteten.  

 

 

Driftsfasen:  

Påvirkningen fra driftsfasen vil være minimal forutsatt at man ved avbøtende tiltak legger til rette 

for frie vandringsveier for fisk og vilt der veien krysser vannveiene.  

 

 

 

Konsekvens: ubetydelig (0) 

 

 

 

 

 

Lokalitet V5 Fannefjord Midtre  

 

Verdi: Middels/stor 

Omfang: ingen 

 

Anleggsfasen: Tiltaket vil berøre vannlokaliteten noe i anleggsfasen. Påvirkning i form av 

tilslamming og partikler i vannlokaliteten. 

 

 

 

Driftsfasen: tiltaket forventes ikke å gi negativ effekt i driftsfasen.  

 

 

Konsekvens: ubetydelig (0) 

 

 

6.3 Sammenstilling og rangering 

Tabell 2 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativet i anleggs- og driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å 

sammenholde områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. 

Konsekvensvifta (Figur 2) er brukt som støtte for vurderingene. Det er knyttet konflikter i forhold 

til verdifull natur i dette prosjektet.  
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Tabell 2. Sammenstilling av konsekvensvurdering 

Naturmangfold Verdi 

Konsekvens  

0-alternativet 

Konsekvens 

utbyggings

alternativet 

Lok 1  Stor 0 ---- 

Lok 2 Middels/Stor 0 0 

Lok 3 Middels 0 --- 

      Lok 4 Middels 0 --/--- 

Lok V1 Middels 0 0 

Lok V2 Middels/Stor 0 0 

Lok V3 Middels 0 0 

Lok V4 Middels  0 

Lok V5 Middels/Stor 0 0 

Samla konsekvens 
0 --- 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels 

 
Samlet konsekvens for hele prosjektet er vurdert til å være stor (  
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Tabell 2). Dette er begrunnet i at tiltaket vil berøre tre avgrensede enkelt lokaliteter med verdifull 

naturtype (slåttemark og rik edellauvskog). Traseen går gjennom naturtypene og disse vil 

bygges helt ned.  

 
Samlet belastning 

Området er sterkt landbrukspåvirket, og særlig i de øvre deler av tiltaksområdet er det rester 

avgammelt kulturlandskap med flere beiteområder som ennå holdes i hevd. Lenger ned 

motbebyggelsen er landbruksområdene mer intensivt drevet med gjødslet dyrkamark.  

6.4 Usikkerhet 

Kunnskapsgrunnlaget området er svært godt når det gjelder naturtyper da det er gjort mange 

registreringer i området. På lokalitet 1 foreligger det også en skjøtselsplan. Kunnskapsgrunnlaget 

er mer usikkert når det gjelder vilt. Usikkerheten knytter seg til viltforekomster i området. Det 

ligger flere viltregistreringer i Naturbase men det er ikke gjort noen tilleggsregistreringer av vilt i 

planområdet i forbindelse med denne konsekvensutredningen. Det er vanskelig å forutsi hvilke 

konsekvenser tiltaket vil ha på eventuelle viltkorridorer eller vannveger for fisk.  

6.5 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

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

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er godt med unntak av de usikkerheter for 

viltregistreringene som nevnes i 6.4. Det er noe høyere for viktige naturtyper, da det har vært 

fokus på området i forhold til skjøtsel.  

 

 

 

§ 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 

forvaltningsvedtak.» 

 

Føre-var-prinsippet er i en viss grad brukt ved at det er noe usikkerhet rundt tilstanden i 

Oppdølselva. Dermed kan virkningene av tiltaket være vanskelige å forutsi. Omfangsvurderingen 

er satt som liten negativ. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

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

eller vil bli utsatt for.» 

 

Området er fra før sterkt påvirket av landbruk, boligfelt og vei. Landskapsøkologisk er 

planområdet allikevel viktig med sine avgrensede områder med verdifulle naturtyper. Tre av 

disse naturtypene vil miste sin verdi og mest sannsynlig forsvinne med den nye vegtraseen.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
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«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

Avbøtende tiltak vil i mange tilfeller føre til ekstrakostnader for tiltaket. I dette tilfellet mener vi 

det er viktig at man tar hensyn når man krysser over vannlokalitetene og at man tilrettelegger 

for fisk og annet vilt (oter) å passere gjennom kulverter der vannvegene går. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«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 framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak.  Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i 

vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør 

vurderingen av dette synliggjøres i planarbeidet. 

7. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

Anleggsperioden, som formelt sett ikke er en del av konsekvensvurderingene, vil være den 

perioden som kan gi størst negative konsekvenser. Anleggsperioden bør gjennomføres med tiltak 

for å unngå forurensning til luft, vann og jord. Når det gjelder vannmiljø bør vannkvaliteten i 

vannlokalitetene dokumenteres med prøvetaking før og under anleggsperioden for å følge med 

på tilstanden i vannveiene og vurdere om det er grunn til å sette inn tiltak for å redusere 

påvirkning. Det bør også under anleggsperioden tas hensyn til vilt og fisk når det gjelder 

forstyrrelser i yngleperioden eller oppgang av fisk i elvene. I driftsperioden bør det legges til rette 

for fortsatt oppvandring i elver/bekker for å gi fri vandringsvei for fisk og vilt.   
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9. LOKALITETSBESKRIVELSER- NATURTYPER 

9.1 Lønset Ekra 

Beskrivelsen er opprinnelig utarbeidet av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning 20.3.2014, basert 

på eget feltarbeid den 17.06.2013 sammen med grunneier. Feltarbeidet ble gjennomført i 

forbindelse med supplerende naturtypekartlegging i Molde, på oppdrag for fylkesmannen i Møre 

og Romsdal. Supplerende undersøkelse ble utført av Solfrid Helene Lien Langmo fra Bioreg AS 

den 10. juli 2015. Grunneier deltok også denne gangen. Lokalitetsbeskrivelsen er oppdatert noe, 

både med tanke på artsliste, skjøtselshistorikk og verdisetting etter nyeste faktaark (fra juli 

2015). Det er også gjort mindre justeringer i avgrensningen. 

 

Beliggenhet 

Ekra ligger på nordsiden av Fannefjorden med Ellingsgården som nabo i vest og Sigerset i øst. 

Lokaliteten ligger oppe i lia litt ovenfor E39 og den grenser mot skog på tre kanter samt mot mer 

oppgjødslet eng i sør. Berggrunnen her tilhører stedegne bergarter fra jordas urtid 

(proterozoikum) for det meste deformert og omdanna under den kaledonske fjellkjededannelsen. 

Nærmere bestemt består den stort sett av fattige gneiser for det meste kvartsdiorittisk til 

granittisk. (Lutro, Tveten & Thorsnes. 1998). I følge Moen (1998) ligger området i klart oseanisk 

seksjon (O2) og hva angår vegetasjonssone, så sier samme kilde at den ligger i sørboreal sone. 

 

Naturtyper 

Trolig er det meste svak lågurtfukteng, men det finnes også en del som virker mer veldrenerte 

og helst er det også innslag av litt mer rein lågurteng her (gjengroingen gjør det litt vanskelig å 

vurdere) og kanskje også små areal med våteng (slåttestarr og trådsiv finnes lokalt). Etter 

faktaark fra 2015 er det meste her å regne som fattig slåttefukteng (70 %), med enkelte innslag 

av fattig slåtteeng (20 %), fattig slåttemarkskant (10 %), selv om enga nok kan betegnes som 

intermediær, og stedvis også på grensen til kalkrik. Stedvis finnes som nevnt av Gaarder i 2013 

også fragmenter av slåttevåteng. 

 

Artsmangfold 

Følgende arter ble registrert av Lien Langmo i 2015; Ask (NT), bjørnekam, bjørk, bleikstarr, 

blåklokke, blåknapp, blåkoll, bringebær, engfrytle, engkvein, englodnegras, engsoleie, 

finnskjegg, firkantperikum, flekkmarihand, føllblom, geitsvingel, gran, grov nattfiol, gulaks, 

harerug, harestarr, hvitbladtistel, hvitkløver, hassel, jordnøtt, krattlodnegras, markfrytle, 

nyseryllik, platanlønn, prestekrage, rødkløver, rødsvingel, skogkløver, skogmarihand, slåttestarr, 

smalkjempe, småengkall, stjernestarr, stormarimjelle, sølvbunke, tiriltunge, tveskjeggveronika 

og vier sp. Slik tilstanden er nå er det nok lite beitemarksopp å finne her, men hvis skjøtselen i 

løpet av nokså kort tid blir tatt opp igjen virker det sannsynlig at flere arter vil begynne å 

fruktifisere igjen og dette kan også godt være inkludert rødlistearter. 

 

Påvirkning 

nåværende eiere og drivere Ekra i 2012. I løpet av den tiden som har gått siden overtakelsen, 

har eierne lagt ned en stor innsats i å rydde skog og kratt der gjengroingen var i ferd med å få 

overtaket og de holder også en god del av innmarka i hevd ved tradisjonell slått med tohjuls 

slåmaskin og ljåslått. De slår oftest sist i juli, og graset er fjernet etter bakketørking. De nye 

eierne har med andre ord gjort det meste riktig og i tråd med de skjøtselsrådene som en oftest 

gir for slåttemarker i dag. 
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Fremmede arter 

Rødhyll, nyseryllik og platanlønn i tillegg til gran. 

 

Skjøtsel 

Naturverdiene er helt avhengig av at tradisjonell skjøtsel med slått og gjerne etterbeite (bare 

beite kan også bevare en del, men er ikke optimalt) blir tatt opp igjen. Fjerning av slått gras, 

samt ingen gjødsling er da selvsagte deler av skjøtselen. Samtidig er det behov for å ta vekk en 

del trær i kanten av enga og til dels ute på den, for å åpne opp igjen og få mer solinnstråling. 

 

Landskap 

Det finnes noen spredte rester etter gamle slåtteenger i denne sørvendte lia langs Fannefjorden, 

men hittil ingen andre i nærområdet til denne, da med unntak et par andre områder tilhørende 

Ekra der slåtten er gjenopptatt i løpet av de siste par årene. Når disse er restaurert vil 

nåværende lokalitet bli en del av et mer helhetlig kulturlandskap 

 

 

Siden det er en lokalitet som foreløpig ikke har kvaliteter som tilfredsstiller kravene til høyere 

verdi i Håndbok 13, blir lokaliteten verdisatt til C (lokalt viktig). Avgrensingen omfatter også et 

elvegjel, en landskapsform som er mindre vanlig i kommunen. 

 

9.2 Mjelve 

Området ligger langs Mjelveelva. Lokaliteten avgrenses i øst av dyrket mark og i vest av elva. 

 

Naturtyper 

Hassel dominert skog, med innsalg av sumpaktig område. 

 

Artsmangfold 

Foruten dominansen av hassel og gråor forekommer også bjørk, trollhegg, rogn og myrmaure. 

Rådyr, og flere øyenstikkere ble observert i lokaliteten. 

 

Påvirkning 

Traktorvei, forsøpling og hogst. 

 

Skjøtsel 

Vanskelig å kommentere uten grundigere undersøkelser av artsinventaret. Men et generelt 

hensyn vil være å unngå et større uttak av hassel. 

 

 

9.3 Hjelsethagen 

Lokaliteten er tidligere verdsatt til B (viktig). Det er ingen grunn til å endre dette. Enga er artsrik 

og i svært god hevd, men inneholder ingen registrerte rødlistede arter. Beskrivelsen er laget av 

Maud Grøtta høsten 2012 i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplan og erstatter beskrivelse 

laget av A.Connor i 2004. Navnet er endret fra «Hagen ved Mjelve» til «Hjelsethagen» for å 

stemme overens med gardsnavnet. 

 

Beliggenhet 

Lokaliteten ligger 1,5 km øst for Molde sentrum. Slåttemarka går helt ned til E39 og den nederste 

delen er godt synlig fra veien. H.o.h. er 5-50 meter og hellingen er mot sør. Berggrunnen består 
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av gneis (diorittisk til granittisk gneis, migmatitt). Lausmassene består av morenemateriale. På 

øverste del av lokaliteten er jorddekket tynt og på to steder er det «øyer» av bart fjell. Ved disse 

«øyene» er det lagt opp rydningsrøyser og det vokser trær. Lokaliteten er avgrenset av vei i sør, 

av skog i øst og nord og grenser til vei, tun og mer gjødselpåvirket eng i vest. 

 

Naturtyper 

Naturtypen er slåttemark, utforming frisk fattigeng. Vegetasjonstypen er frisk fattigeng. 

 

Artsmangfold 

To bratte bakker (merket A og C i kartet) er mest artsrike og her vokser det svært mye 

prestekrager som gjør enga til et flott skue også på avstand. Lokaliteten utenom de to bratte 

bakkene er noe mindre artsrik, her er det ikke så bratt og det har vært gjødslet tidligere. Disse 

delene av enga er først og fremst dominert av engkvein og gulaks, men inneholder også mange 

andre naturengplanter. Øverst mot skogkanten (merket E og F på kartet) finnes mange grov 

nattfiol sammen med flekkmarihand. Her er det også en del knappsiv. På området merket D har 

det vært åker for få år siden, denne delen er dominert av engkvein og gulaks, men inneholder 

også sølvbunke, kvitkløver, grasstjerneblom, prestekrager og fuglevikke. Av arter som ikke 

allerede er nevnt finnes bl.a. disse: blåklokke, blåkoll, jonsokkoll, legeveronika, ryllik, 

smalkjempe, storblåfjær, tepperot og tiriltunge. Av treslag ute i enga ble det registrert or, osp, 

rogn og platanlønn. Det ble hørt gresshopper spille. Fra tidligere beskrivelse: Lokaliteten har også 

potensiale for rødlistede beitemarkssopp (John Bjarne Jordal pers. medd.) 

 

Påvirkning 

Gården Hjellsethagen har 25 daa eng. Av disse er 11,5 daa innlemmet i slåttemarkslokaliteten. 

Alle 25 daa med eng har siden 1997 (ca) hatt en skjøtsel som er riktig for artsrik slåttemark med 

kun en slått i juli/august og igjen gjødsling. Engarealer som ikke er innlemmet i lokaliteten er 

mer gjødselpåvirket og har mye engsyre og engsoleie. Disse områdene (merket 1, 2 og 3 på 

kartet) representerer muligheter for utvidelse av lokaliteten hvis de fortsatt får riktig skjøtsel og 

utvikler seg til mer artsrik natureng. Fram til 1978 var det 3-4 kyr og noen få sauer på 

Hjellsethagen. Enga ble da gjødsel med husdyrgjødsel, men de bratte bakkene som den gang 

bare ble beitet fikk ikke gjødsel. Fra 1978 til 1997 ble det tatt sein slått på hele arealet, det ble 

gjødslet med handelsgjødsel på det som var minst bratt. Etter 1997 er det ikke brukt gjødsel. 

Avlingen har mest vært berget ved hjelp av hesjing. Nå blir det helst tørket flatt. De minst bratte 

områdene har vært pløyd og fornyet med såfrø fra låven. På området merket D på kartet var det 

potetåker i 1995. Det har sannsynligvis aldri blitt brukt innkjøpt såfrø på denne gården. Dagens 

praksis er å bruke traktor til slått, høyvending og høysamling på de arealene dette er mulig. 

Disse arealene blir slått først. I de bratte bakkene blir det slått og raket med tohjulstraktor, men 

det blir også raket mye med håndrive. Kulturminner: To rydningsrøyser finnes inne på enga 

øverst på lokaliteten. 

 

Fremmede arter 

Platanlønn som er svartelistet og er vurdert til å utgjøre en svært høy risiko som trussel mot 

stedegent biologisk mangfold. 

 

Skjøtsel 

Skjøtsel bør fortsette som den har vært de siste åra: uten gjødsling og sein slått med lett utstyr. 

Fysiske inngrep bør unngås. Platanlønn bør fjernes. 

 

 

Landskap 

Lokaliteten er ei enkelt slåttemark i et landskap som ellers består av skog, byggefelt og mer 

intensivt drevet landbruksareal. 


