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Biologisk undersøkelse innenfor fem utvalgte vannforekomster i deler av Støleheia, der det er 

planer om å utarbeide en områderegulering i forhold til oppstart av ny virksomhet. 

Forfatter; Svein A. Grimsby for Grimsby Naturtjenester, sveinarildgrimsby@gmail.com. 

Oppdragsgiver; Terrateknikk AS. på oppdrag av Kristiansand kommune.  

Terrateknikk AS bistår Kristiansand kommune i deres arbeid med å utarbeide en områderegulering 

for Støleheia sør, med hensikt å kunne etablere energiforedlende virksomheter. 

Publiseringstype; digitalt dokument (PDF-fil.) 

 Nøkkelord; 

Naturtyper i Norge; En naturtype blir definert på grunnlag av så vel planteliv, dyreliv og miljøfaktorer. 

Naturtypeinndelingen i Naturtyper i Norge – og NiN2-instruksen, skal så presist som mulig fange opp 

variasjon i artssammensetning for flest mulig av organismetyper og variasjon langs miljøfaktorer som 

bestemmer variasjon i livsmiljø-livsmedium-sammensetning. Denne tar utgangspunkt i definisjon av 

naturtyper i Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2009. 

Det biologiske mangfoldet; Definert som variasjon av livsformer (planter, dyr og mikroorganismer) deres 

arvestoffer og det komplekse samspillet de er en del av. 

Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018). 

Norsk Rødliste for arter; En prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge utarbeidet av Artsdatabanken 

(siste versjon 2021).  

Norsk Svarteliste; En vurdering av fremmede arter som utgjør en høy risiko for norsk natur. 

Indikatorart; Art som er knyttet til et bestemt miljø, denne arten fungerer som symbol for andre arter som 

opptrer i samme miljø. Diagnostiske arter; Er ett samlebegrep for arter som kan være til hjelp for å 

identifisere en naturtype (se NiN2- art.1). Mengde-art, vanlig art, tyngdepunkt-art, skille-art.  

 

Nøkkelbiotop; er betegnelse på arealer registrert, valgt ut og forvaltet som del av areal satt av som biologisk 

viktige områder i henhold til Miljøregistrering i skog (se egen instruks utarbeidet av NIJOS 2001 og 

hovedrapport fra prosjekt Miljøregistrering i Skog) og Siste Sjanse-metoden (Siste Sjanse - rapport 2002-11). 

Habitat; Klassifiseringssystem for å beskrive arters leveområder. 

Hot-spot- habitat for rødlistearter; system som skal gi en klassifisering av kvalitet på habitatet for ulike 

grupper av arter innenfor den norske rødlista.  

 

Suksesjoner; Et plantesamfunn er et dynamisk system som er i kontinuerlig utvikling mot en stabil 

klimakstilstand. Vegetasjonen påvirker selv omgivelsene sine, slik at disse endres og i sin tur får en endra 

effekt på plantene. Dermed kan forholda bli mindre gunstige for de opprinnelige artene, og nye kommer inn 

og overtar. En slik prosess kalles suksesjon, og i et suksesjons- forløp har vi ulike stadier. Eksempler på 

suksesjon er gjengroing av dyrka mark eller gjen- vekst på hogstflater.  Det er samspillet mellom de 

naturgitte forutsetningene som avgjør oppbygging og fordeling av vegetasjonssamfunn i et landskap. Dette 

kompliseres ved at mennesker og dyr øver sin påvirkning nær sagt over alt. 
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Forord; 

Selve utarbeidelsen av denne naturmangfoldrapporten er en del av en samlet rapportering av 

naturgitte forhold innenfor deler av Støleheia som skal område-reguleres i forbindelse med planer 

om å kunne etablere ny virksomhet, hele rapporten blir utarbeidet av Terrateknikk AS- på oppdrag av 

Kristiansand kommune. 

Grimsby Naturtjenester utfører nødvendig naturtypekartlegging, verdivurdering og 

konsekvensanalyse i forhold til naturmangfoldet innenfor de aktuelle ferskvannslokalitetene som er 

del av mandatet i forhold til denne undersøkelsen.  

Dette er en samlet oversikt, som blir fremstilt i en rapport hvor hvert enkelt delområde – 

ferskvannsforekomst blir presentert som egen enhet, der resultatene fra naturtype-vegetasjonstype-

kartleggingsstatus, verdivurdering – og konsekvensanalyse blir behandlet for hvert av de fem 

delområde. 

 

 

Grimsby Naturtjenester ønsker å føre en fornuftig,  kunnskapsbasert forvaltning som sikrer verdier.  

Dette selskapet er ansvarlig for innhold og kvalitet på denne konsekvensanalysen. Vurderinger er 

faglig begrunnet og hentet fra tilsvarende arbeid fra andre feltbiologer.  

 

 

 

 

Takker Tor Kviljo i Terrateknikk for henvendelse i forkant av dette oppdraget, og for samarbeidet i 

forbindelse med dette planarbeidet. 

 

Håper denne rapporten kommer til nytte og gir en hensiktsmessig beskrivelse av de biologiske 

forholdene på reguleringsplanområdet og dekker flest mulig behov for alle de som blir berørt av 

planen. 

 

 

 

Grimsby Naturtjenester; 

Svein A. Grimsby. 

Den 03.12 - 2021. 
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Sammendrag 

Bakgrunn; I forbindelse med arbeid med reguleringsplanen er Grimsby Naturtjenester kontaktet, 

for å gi en konsekvensanalyse og verdivurdering i forhold til naturmangfoldloven og ny-kartlegge 

naturtyper og naturobjekt ut fra NiN2- metodikk i tilknytning til Støleheia planfeltet.  

Formålet med denne rapporten er å kartlegge naturmangfoldet og utføre en vegetasjonskartlegging 

innenfor fire ulike ferskvannsforekomster som danner undersøkelsesfeltet, og ut fra dette å beskrive 

nåværende verdi og forvaltningsmessig betydning. Denne verdivurderingen skal være grunnlag for en 

konsekvensanalyse som skal gi svar på om etablering av energiforedlende virksomhet innebære 

negativ effekt for naturmangfoldverdien i ferskvannslokaliteter i deler av Støleheia som blir planlagt 

områderegulert. Hvis det er forvaltningsprioritert natur som blir negativt belastet så blir det foreslått 

skadereduserende tiltak som skal redusere denne mulige belastningen. Dette arbeidet er regulert av 

naturmangfold-loven og bygger på intensjonene i denne loven.  I den forbindelse viser jeg til tidligere 

utredning, melding om vedtak og annet materiale som omhandler dette reguleringsplanarbeidet for 

dette området. 

Metode; Registrering og rapportering i forhold til miljø fra ulike kilder for å kunne bedømme 

kunnskapsstatus i dag, og ut fra denne foreta ny-kartlegging og vurdering av verdi.  

Naturtypekartlegging er foretatt for å sjekke opp naturtypetilknytning og tilstand. Samtidig svare på om det 

finnes naturtyper eller enkeltforekomster med stor betydning for det biologiske mangfoldet, ut fra metodikk i 

Naturtyper i Norge (Nin2-instruksen) og «DN – håndbok nr.13,15» som retningsgivende mal.  

Vurdering av tilstanden av ulike naturtyper er analysert ved gjennomføring av kartleggingsmetoden i 

Naturtyper i Norge, begrep hentet fra «Naturtyper i Norge 2.0» med gjennomgang av natursystem hovedtype, 

livsmedium med beskrivelse av ulike substrat og lokale basis-økokliner. 

For å gi en forklaring på og avklaring i forhold til verdi er naturtypene også utredet som et aktuelt «Hot-spot 

habitat» for ulike artsgrupper, med potensielt større mengde sjeldne eller truede arter.  

Det biologiske mangfoldet er blitt naturtypekartlagt og hvert delområde som omfatter 

ferskvannslokaliteter -Mørkevann, Krokevann, Eptevann, Kattetjødn og en liten ferskvannsforekomst 

– tjern i Kragesteinshei, er blitt vurdert ut fra naturtypeverdi og forvaltningsmessig betydning. Det 

limniske miljø knyttet til de aktuelle ferskvannslokalitetene er kartlagt ut fra DN-håndbok 13 og 15, – 

og terrestrisk miljø i kantsonene til disse lokalitetene er kartlagt ut fra NiN2 -instruksen. Kartleggingen 

er en utvalgskartlegging, der kun arealene som tilfredsstiller kriteriene for en Naturtype etter 

Miljødirektoratet sin instruks skal kart-festes og videreformidles og gjøres tilgjengelig i naturbasen. 

Metodikk er basert på denne kartleggingsinstruksen – og metodikk i DN-håndbøker, og ut fra dette 

blir naturtyper som tilfredsstiller kravene vurdert ut fra lokalitetens kvalitet (skala 0-4), dette gir den 

aktuelle naturtypeforekomsten en samlet forvaltningsmessig verdi. 

Konklusjon; 

Innenfor delområde 4- og Kattjødn-forekomsten er registrert livsmiljø – livsmiljøtjenester og 

livsmedium-innhold som er klassifisert til å bli gitt forvaltningsprioritet. Dette er deler med våtmarka – 

og myrdekket mark som er tildelt utvidet lanskapsøkologisk verdi, dette ut fra den 

forvaltningsmessige betydning myra har som økologiske funksjonsområde, i form av sitt bidrag til 

opprettholdelsen av den torvproduserende evnen innenfor våtmarkssystemet. Dette er også en 
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naturtype innenfor våtmarkssystemer som er satt i kategori av lokalt viktig forekomst – ut fra 

verdivurderingskriterier i DN hb13 og det er også vektet ved å være naturtyper det er knyttet 

internasjonal forpliktelse til. I situasjoner der partier med intakt våtmarka som er satt i kategori med 

utvidet forvaltningsprioritet blir endret og denne tilstanden av torvproduserende effekt blir sterkt 

belastet – eller at denne prosessen blir helt ødelagt, vil dette gi en middels stor negativ konsekvens i 

forhold til ivaretakelsen av intensjonene i naturmangfoldloven.  

Det er ikke blitt registeret andre naturtype-forekomster (ut fra NiN2-instruksen og DN-håndbok 13- og 

15-metodikk) som er satt i kategori av stor- særlig stor verdi- forvaltningsvekt ut fra denne standarden 

i de delområdene som er undersøkt i forbindelse med utredningen. I tillegg er det ikke registrert andre 

forekomster av landskaps-økologiske funksjonsområder der det satt stor grad av forvaltningsprioritet 

til og heller ikke funksjonsverdier for arter- livsmedier- livsmiljø-livsmiljøfaser i noen av delområdene. 

Konsekvensen av eventuelle tiltak som endrer status innenfor disse naturtype forekomstene og 

funksjonsområdene, vil ut fra dette regnes å gi liten grad av negativ virkning- og liten negativ 

konsekvens for naturmangoldverdien. 

Skadereduserende tiltak for å bevare naturmangfoldverdiene (funksjonsverdien) av middels stor 

verdi-vekt, er foreslått i form av opprettelse av bevaringssoner innenfor selve lokaliteten, og -eller gi 

former for kompensasjon for skade- og ødeleggelse av partier innenfor myrlokaliteten med stor 

funksjonsverdi- forvaltningsmessig betydning.  
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1.0 Bakgrunn 

 

1.1  Selve naturtypekartleggingen. 

Grimsby Naturtjenester har på oppdrag for tiltakshavere utført biologiske undersøkelser ut fra 

Naturtyper i Norge (NiN2)- metodikk innenfor en begrenset del av hele landskapet, knyttet til 

ferskvannsforekomster innenfor ett på forhånd definert og avgrenset område. Hver enkelt lokalitet 

blir ny-kartlagt, ferskvannsforekomster ut fra DN-hb15 -metodikk, og tilgrensede naturtyper i 

omkringliggende terrestrisk miljø (strandfastmark- åpen fastmark- fastmarkskogsmark- våtmark) ut 

fra NiN2-metodikk. Også tidligere registrerte naturtyper (naturtypeobjekt) blir dokumentert og gitt 

miljøvekt ut fra dette på forhånd definerte mandatet.  

Naturmangfoldet er definert ut fra å være naturtyper- naturtypeobjekter og- eller livsmiljø, 

landskapsøkologiske funksjonsområder, arts-funksjonsområder og- eller enkeltforekomster som har 

ulik grad av forvaltningsmessig betydninger- og prioritet.  Dette er også grunnlaget for å utarbeide en 

konsekvensanalyse (verdi- omfang- konsekvens) i forhold til naturmangfoldet ut fra mandatet som er 

satt av Naturmangfoldloven, der mulig belastning -og negativ virkning blir fastsatt og hvis det 

foreligger tegn på negativ effekt blir det foreslått mulige avbøtende tiltak for å redusere denne 

negative effekten på naturmangfoldverdien i området. Det er St meld nr. 58 (1996-97) om forvaltning 

og bruk av biologisk mangfold skal være økologisk bærekraftig over tid, og utredningsbehov satt av 

Statsforvalteren som forvalter av verdier i forhold til Naturmangfold som skal være retningsgivende 

for denne oppgaven. Formålet er å sørge for at forpliktelser som er satt i forhold til 

Naturmangfoldloven blir ivaretatt. Målet er å gi svar på om det er forvaltningsprioriterte landskap- 

økosystemer- naturtyper eller arter som blir negativt berørt av endringer som forårsakes av 

endringer innenfor disse aktuelle ferskvannslokalitetene. Det blir også bli gitt svar på om sjeldne, 

sårbare eller truede arter-vegetasjonstyper eller naturtyper, spesielle -spesielt artsrike- viktige 

funksjonsområder (hot-spot habitat) eller ansvarsnatur med nasjonal forvaltningsinteresse blir 

direkte eller indirekte (får influenssoner) påvirket. Hvis det eventuelt blir registrert slike 

forvaltningsobjekt skal utredningen gi svar på hvilken effekt planen vil ha for disse, og det skal da 

foreslås avbøtende og- eller kompenserende tiltak for å bevare- opprettholde verdien av det 

biologiske mangfoldet innenfor hele undersøkelsesfeltet (selve reguleringsplansonen og 

influenssoner). Det blir konkludert med om det ennå etter gjennomføring av denne kartleggingen 

finnes grader av kunnskapsmangel som er definert i naturmangfoldloven. Oppgaven styres etter 

mandatet som er satt i Artsdatabanken og Naturtyper i Norge som skal sikre en kunnskapsbasert 

forvaltning av naturen. 

1.2 Naturmangfoldet. 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), 

limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold 

knyttet til disse. 

Temaet blir utredet i egne rapporter for hvert delområde- hver ferskvannslokalitet og det vises til 

disse for å gi svar på hvordan naturmangfold-statusen er i dag og om det er mulige konflikter i 

forhold til ny planlagt virksomhet. 
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Figur 1. Kartskisse som viser det aktuelle undersøkelsesfeltet med de ulike ferskvannsforekomstene som kal registreres i 
forbindelse med dette oppdraget, der boniteten i marka og egenskaper i myrdekket mark er vist. 

2.0  Tiltaksplaner. 

 2.1  Generelt. 

Prosjektet omfatter undersøkelser innenfor ferskvannsforekomster medregnet omkringliggende areal, 

og det er disse lokalitetene som skal danne grunnlaget for denne undersøkelsen. 
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2.2 Alternativene. 

Det foreligger bare ett tiltaksalternativ. Dette skal konsekvens-utredes opp mot ett 0-alternativ. 

Alternativ 0-  Dette er definert som dagens situasjon. 

Alternativ 1-  Dette er tiltaksalternativet omfatter mulig konsekvens av at Støleheia sør blir 

områderegulert og det blir gitt grunnlag for etablering av energiforedlende virksomhet og de tiltak (i 

anleggsperioden og i etablert virksomhet) som er nødvendig for å få realisert dette. Det er dette som 

gir grunnlag for verdivurdering av soner der tiltak gjennomføres, og resultatene skal gi svar på hvilken 

virkning (omfang og konsekvens) disse tiltak vil ha på det biologiske mangfoldet i de ulike 

delområdene som kan bli belastet-påvirket. 

3.0 Metode. 

 3.1.  Generelt  

Denne rapporten skal behandle følgende tema som er viktige gi en avklaring om verdier innenfor 

naturmangfoldet; Lokalitetene knyttet til disse fire ferskvannsforekomstene har blitt befart og ny-

kartlagt (analysert) i terrestrisk miljø (ut fra NiN2- metodikk) og akvatisk miljø (ut fra DN-hb15- 

metodikk) først den 20. september og så den 10. oktober 2021., under gode observasjonsforhold. 

Det tas høyde for usikkerhet knyttet til ulike skjønnsmessige vurderinger, vurdering av effekter, 

avgrensninger og datagrunnlaget. Datagrunnlaget graderes etter en skala fra, 1) Ingen data, 2) 

Mangelfullt, 3) Middels, 4) Godt.  

Klima- og miljødepartementet har fastlagt kriterier for naturtyper som skal prioriteres for kartlegging 

(Meld. St. 14 (2015-2016)). For å dekke kartleggingsinstruksen bruker Grimsby Naturtjenester ny 

veileder for konsekvensutredning som ble publisert den 20.12. 2020, målet til Miljødirektoratet er 

her å bidra til at klima, natur og miljø blir ivaretatt på en bedre måte i planlegging av ny utbygging.  

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og 

variasjonen av naturtyper, landskap og geologiske utforminger opprettholdes. For å gi bedret 

beslutningsgrunnlag og begrunnelse for vurdering av hvilken virkning regulering og utbygging vil ha 

for naturmangfoldet, er det også blitt utredet i forhold til omfang og konsekvens. Datasettet med 

forvaltningsprioriterte natur brukes som kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging, 

konsekvensutredninger, vurderinger av bærekraftig bruk av arealer, prioriteringer ved tildeling av 

tilskudd til skjøtsel og restaurering, og kan også brukes ved vurdering av nytt vern.  

Vurdering av naturmangfoldet er avgjørende for å ta beslutning i forhold til alternative tiltaks-

områder. Kartlegging av det biologiske mangfoldet i området har denne oppbygning. 

1 Registrering, ny-kartlegging og vurdering av verdi. 

• Vegetasjons-naturtypekartlegging for å sjekke opp naturtypetilknytning og status. 

Samtidig svare på om det finnes naturtyper med betydning for det biologiske mangfoldet, 

med Naturtyper i Norge som retningsgivende mal.  

2   Konsekvensanalysen, med status over naturmangfoldet i de ulike delområdene. 
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Trinn 1: Verdivurdering og kvalitet innenfor alle naturelementer som har betydning for verdien av 

naturmangfoldet i området og som kan bli påvirket av endring som følge av planlagt utvidet 

regulering og tiltak som følger av denne.  

Tabell 0,1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Verneområder 
 

    Vernet natur 

Naturtyper etter 
NiN2- metodikk 
 

LC- Negativ kvalitet Lav kvalitet Moderat kvalitet Moderat-høy 
kvalitet 

Høy-svært høy 
kvalitet 

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter HB-13. 

LC- Vanlig 
(ordinær) natur- 
livsmiljø 

Lokalt viktig-  
C -verdi. 

Viktig- B-verdi. Spesielt viktig – 
A-verdi. 

Særlig viktig - 
AA-verdi.  
 

Naturtyper i 
ferskvann etter 
HB-15 

LC- vanlig 
(ordinær) natur- 
livsmiljø 

Lokalt viktig C. Viktig B. Spesielt viktig A. Særlig viktig AA. 

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

Vanlige arter og 
funksjonsområder 

Vanlige arter og 
funksjonsområder 

Nært truede arter 
og funksjons-
områder 
 

Sårbare arter og 
funksjonsområder 

Spesielt verdifulle 
arter og 
funksjonsområder 

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

Uten spesielt stor -
utvidet betydning 
for arter- og 
livsmiljø 

Lokalt viktig vilt- og 
trekk-områder- av 
mindre betydning 
for 
sammenbinding av 
arter- og livsmiljø 

Regionalt viktig 
vilt- og trekk-
områder- av 
betydning for 
sammenbinding av 
arter- og livsmiljø  

Nasjonalt viktige 
områder for vilt og 
trekk-områder, 
viktig funksjon- 
sammenbinding av 
bestand-livsmiljø 

Særlig store 
nasjonale vilt og 
trekkruter, og 
særlig viktig for 
sammenbinding 
av bestand-
livsmiljø.  
 

Dette er fagtema som er mest aktuelle og som har størst innvirkning for gradering av verdi og 

forvaltningsmessig betydning innenfor marine økosystemer i ulike deler av planfeltet. 

Vurderingene som er presentert i denne rapporten er i tillegg basert på tilgjengelige data: 

• Naturbase (Miljødirektoratet) 

• Vannmiljø (Miljødirektoratet) 

• Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no) 

Trinn 2: Tiltakets omfang og virkningen for hvert delområde.  

Beskrive og vurdere type påvirkning (direkte- og indirekte) og omfang (tidsavgrensede- varige) av 

mulige positive og negative virkninger hvis tiltaket gjennomføres. Også hva planen innebærer for 

hvert av de berørte delområde og i hvor stor grad dette området blir påvirket av planen – og eller 

tiltaket- dette gjelder særlig i forhold til arealbeslag, fragmentering, fremmede organismer og vann-

miljø-påvirkning. Det skal legges vekt på vurdering av virkninger på økologiske funksjoner og 

sammenhenger, påvirkning skal også vurderes i forhold til situasjon i null-alternativet. Omfanget 

vurderes langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang og det skal gis en 

begrunnelse for vurdering av omfang.  

Tabell 0,2. Kriterier for påvirkning i forhold til ulike temaer. 

Påvirkning 

     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

http://www.artsdatabanken.no/
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Vernet natur 
 

Bedret tilstand Ingen vesentlig 
virkning 

Ubetydelig 
påvirkning 
mindre alvorlig 

Større virkning- 
mindre del.  
Noe alvorlig 

Direkte inngrep 
i verneområdet 
Alvorlig 

Naturtyper 
 

Bedret tilstand 
på restareal med 
opprinnelig natur 

Uvesentlig 
virkning 

Berører > 20%, 
liten forringelse 
på restarealet 

Berører 20-
50% 
Middels 
alvorlig 
forringelse- 
restarealet 

Berører hele- 
vesentlig del av 
restarealet 
Sterk 
forringelse -av 
berørte soner.  

Økologiske 
funksjons-
områder for arter 

Økologiske 
funksjoner for 
livsmiljø-arter blir 
styrket og 
gjenopprettet 

Økologiske 
funksjoner for 
livsmiljø litt 
redusert 

Økologiske 
funksjon for arter 
-livsmiljø 
redusert- og 
splittes 

Økologiske 
funksjon for 
livsmiljø sterkt 
redusert- og 
splittes 

Økologiske 
funksjoner for 
arter-livsmiljø 
ødelegges-
brytes 

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

Gjenoppretting 
og styrking av 
økologiske 
forhold 

Uvesentlig 
virkning (kort-
lang sikt) 

Varig forringelse 
av mindre 
alvorlig art 

Varig 
forringelse av 
middels 
alvorlighet 

Varig 
forringelse av 
høy- alvorlighet 

 

Trinn 3. Tiltakets konsekvens.  

Det siste trinnet består i å kombinere verdien av naturelementene innenfor hvert delområde, med 

hvilken virkning og konsekvens dette tiltaket vil gi for disse verdiene. Dette skal beskrive 

alvorlighetsgrad ved gjennomføring av planen for hvert av disse delområdene og det skal gjøres rede 

fro usikkerhet. 

Sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens (+++) til meget stor 

negativ konsekvens (----). Vurdering av verdi og konsekvenser følger metodikk fra håndbok 140 fra 

Statens vegvesen. 

Tabell 0,3. Mulig samlet konsekvens i forhold til ulike alternativ. 
Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
skade 

- 
Noe 
skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svært 
alvorlig 
skade 

0a/ 0b-alt. Uten endring, 
naturlig suksesjon 
innenfor hvert delområde 

       

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde

 

 
 
 

      

 

3.2 Verktøy for kartlegging, analyser og konsekvensvurdering for hvert delområde. 

Metodikk for kartlegging av natur er hentet fra Miljødirektoratets kartlegging-mal, grunnlaget for 

analyser hentet i Artsdatabanken sin totale inndeling i Naturtyper i Norge (NiN2) og verdivurdering-

fastsetting er supplert med metodikk i håndbok 13- for naturtyper på land, håndbok 15- for 

ferskvannslokaliteter.  

Verdifastsetting av hvert delområde blir også fastsatt ut fra landskapsøkologiske funksjonsområder- 

dette kan være viktig areal for naturmangfoldet, i form av å representere naturkvaliteter som er 
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bundet sammen – eller som legger til rette for vandring og spredning (økologisk flyt)- opprettholder 

levedyktige bestander gjennom flyt av gener og individer mellom leveområder.  

Hvert delområde kan også ha utvidet verdi ut fra å ha en funksjon for arter i form av økologiske 

funksjonsområder- områder som inneholder flere viktige funksjoner for en art- flere arter med 

nasjonal forvaltningsinteresse eller flere viktige funksjonsområder for flere ulike arter.  For 

fastsittende arter vil økologiske funksjonsområder gjerne tilsvare levested/habitat og være nær 

knyttet til begreper som habitat-kvaliteter og god økologisk tilstand (jfr. f.eks. Jansson m. fl. 2013). I 

en slik definisjon vil f.eks. alle hotspot-habitater være viktige funksjonsområder for alle truede arter 

som har denne naturtypen som sitt levested. 

Vurdering av verdi bygger både på eksisterende kunnskap og nye registreringer, både på konkrete 

funn og vurdering av potensielle funn ut fra en analyse av naturelementer innenfor lokaliteten, i 

tillegg ut fra lokalitetsnivå (enkeltforekomst) og landskapsnivå (landskapsøkologiske 

funksjonsområder). Det er vesentlig at det blir gjort faglige vurderinger der det brukes de mest 

relevante grunnlagskategoriene i forbindelse med verdisetting ut fra hva som er formålet med 

analysen.  

Metodikk for utvelgelse, verdisetting – og klassifisering av naturtyper -naturobjekt er hentet fra 

kartleggingsinstruks – kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2, i tillegg beskrevet i 

«verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse» (Evju m.fl. 2017) og Stortingsmelding 

14- «Natur i livet». 

  

Kalkfattige innsjømasser blir definert ut fra kalkinnhold, størrelse – og dybde på lokaliteten. 

Kunnskapsgrunnlaget (vurdering av pågående nedgang på naturtype og arealforringelse av 

vannmasse-grunntypen) er hentet fra Vann-Nett (vann-nett 2018), dette grunnlaget er brukt til å 

rødliste-vurdere samtlige vurderingsenheter vannmassegrunntyper med unntak av svært kalkrike 

innsjømasser i dammer, pytter og små innsjøer. 

 

3.3. Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven. 

Naturmangfoldlovens formål (§ 1) lyder: «Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 

landskap- og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 

også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 

også som grunnlag for samisk kultur.» Konsekvensvurderinger har en formell oppbygning, denne blir 

fulgt i forbindelse med dette arbeidet. Her blir det lagt vekt på utredning i forhold til § 8-10 i 

Naturvernloven som omhandler kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet og økosystem tilnærming 

og samlet belastning. 

 

4.0  Samlet naturgrunnlag for de enkelte sonene og for hver delrapport. 

Hele arealet i denne kartleggingssonen (undersøkelsesfeltet) ligger innenfor en klart oseanisk 

bioklimatisk seksjon (O2), og boreonemoral klimasone (BN). Landskapet i Støleheia domineres av 

landskapsformer som preges spredte ferskvannslokaliteter i terrestrisk miljø som i størst grad er 

dominert av skogdekket mark og i mindre grad åpen- delvis tre-satt fastmark, og i enkelte partier 

større innhold av våtmark- i form av fattig-myr. Undersøkelsesområdet tilhører landskap 

hovedgruppe innlandslandskap- Slakt til småkupert ås-landskap under skoggrensen (LA-TI, IA-14 (16) 

og er innenfor gradient med hei under skoggrensen (LA-KLG-VE2), innsjøpreg (LA-KLG-IP2) og lav 

arealbruksintensitet utenom industriområdet (LA-KLP-VP1/2).  
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Forhold som i varierende grad styrer utformingen av naturtyper- og livsmiljø-medier i dette området 

er prosesser styrt av lokale komplekse miljøvariabler, ulike variabler virker på og styrer- betinger i 

vekslende grad hoved-naturtypegruppene. Innenfor selve ferskvannslokalitetene –i livsmiljøet som er 

knyttet til de frie (limniske) vannmasser, er forholdene i størst grad betinget av miljøvariabler styrt av 

kalkinnhold, humusinnhold, turbiditet, vannpåvirknings-intensitet, størrelsesrelatert miljøvariabel 

(knyttet til ferskvann) og vannpåvirkningsintensitet, og i ferskvannsbunn-systemer styrt av 

vanntilførsel intensitet, innhold av organisk materiale, sediment sortering og sediment sorterte 

forstyrrelser og dybderelatert lyssvekking. Innenfor de delområder der ferskvannslokalitetene har 

strandsonemiljø med større innhold av våtmark, så er variasjoner i disse hoved-våtmarkssystemene 

styrt av miljøvariabler som er betinget av strukturerende -og destabiliserende økologiske selve 

forstyrrelser prosesser knyttet til selve myrkomplekset, i stor grad i forhold til den torvproduserende 

evne, variasjon i myrflatepreg, tørrleggingsvarighet, og variasjon innenfor vanntilførsel kalkinnhold 

og kildepåvirkning. Innenfor fastmarksystemene som er knyttet til områdene nær disse 

ferskvannslokalitetene er naturtypeutformingene i størst grad styrt- betinget av kalkinnhold, 

solinnstråling, uttørkingsfare, uttørkingseksponering, vannmetning og kornstørrelse, og i mindre grad 

styrt av naturlig gjødsel helningsbetinget forstyrrelsesintensitet hevdintensitet, vindutsatthet. I tillegg 

er det prosesser forårsaket av regulerende og destabiliserende forstyrrelser ved naturlige suksesjon 

knyttet, både i forhold til langsom primærsuksesjon og i mindre grad til skogbestandsdynamikk som 

påvirker alle livsmedier i alle sjikt og livsmiljø. Livsmiljøet preges også i varierende grad av historisk 

regulerende- og destabiliserende forstyrrelser og miljøstress som har sitt opphav i menneskebetinget 

aktivitet. Særlig deler av fastmarkskogsmarka er preget av tilstandsendring påvirket av 

skogbruksaktivitet, der deler av skogen er sluttavvirket og ellers er områdene som blir brukt til 

industriformål i gjennomgripende grad preget av den menneskebetingede aktiviteten dette 

frembringer (direkte- og indirekte) på selve den sterkt endrede fastmarka og i tillegg på 

omkringliggende areal. Tilstandsvariabler som er betinget av menneskerelatert aktivitet påvirker 

også livsmiljøtilstanden i selve ferskvannslokalitetene i form av ulike menneskepåvirkede 

forstyrrelser – og gir ulike former for miljøstress på økosystemene, dette i form av ulik 

påvirkningseffekt som resulterer i økt grad av eutrofiering i selve vannsystemet, spredning av 

miljøgifter og annen luft- vann-spredd forurensning. Dette skaper grunnlag for innhold av- og 

innbyrdes variasjon i artssammensetning, samt tilstand og struktur av naturelementer som danner 

livsmiljøet i området. 

Landskapet som dekker areal innenfor de ulike delområdene (ferskvannslokalitetene) er i varierende 

grad dekket av våtmark og preget av våtmarkssystemer, dette er stort sett i form av kalkfattig 

myrkomplekser i terreng med våtmarkdominans og i mindre grad langs vannstrandsoner i små tjern- 

og små grunne innsjøer. Sumpmark er ellers i stor grad knyttet til livsmedier, substrat og 

tilstandsfaser i myr, dette er flere utforminger av kalkfattig myrkant og i mindre grad av åpen 

jordvann-myr (V1- 1-5, fastmatte, mykmatte, tue, myrkant), og små seksjoner med nedbørsmyr- (V3- 

ombotrof myk-fastmatte og rabbepreget myr-kant-tue). 

Naturmarka langs ferskvannslokalitetene består ellers stort sett av ulike utforminger av lyngskog (T4-

9) bærlyng-skogtyper (T4-5) og modifiserte blåbær-skog (T4-1).  Arealet i fastmarksystemene preges 

ellers av, lite kalkinnhold (KA-1), liten uttørkingsfare (UF-0), vannmetning- fuktig-våt mark (VM b+), 

noe hevd (HI b) og tilhører nord-mellomboreal bioklimatiske sone (BS-NB, MB). Skogen er preget av å 

være en sjiktet med lav-middels tre-tetthet (TT-5-7) og lite innhold av spesielle livsmiljø knyttet til 

substrater, naturgitte objekt eller tilstander av skog. Det er lite død ved og ingen spesielle livsmedier 

knyttet til skog. Tre-sjiktsuksesjonstilstand (TS) er varierende, deler er nivå 3-5(eldre 

produksjonsskog), mens andre avvirkede bestand er på nivå 1-2 (åpen – eller i yngre tilvekstfase). 
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Variasjonen i dynamikken innenfor ulike skogbestand er preget av normalskog-dynamikk og 

skogsmarka er i varierende grad preget av menneskelig aktivitet. En større arealandel av fastmarka 

langs Eptevannet består av åpen bergvegg- bergknaus (T1) med ulik terrenghelning, åpen kalkfattig 

grunnlent lyng-mark (T2) og delvis tre satt tre- fastmark (T2a).  

5.0  Kunnskapsstatus som grunnlag for verdivurderinger.  

5.1 Prioriterte naturtyper, samlet fremstilling av verdiene.  

I Naturbasen, artsdatabanken og andre aktuelle kilder er det tidligere ikke registrert naturtyper eller 

naturelementer med stor verdi for det biologiske mangfoldet, innenfor noen av de aktuelle 

tiltakssonene. Det er i forbindelse med denne undersøkelsen er naturmangfoldet kartlagt og nye 

forekomster av naturtype-vegetasjonstype- funksjonsområder er blitt satt i ulike kategorier av verdi 

vekt, og ut fra dette er hvert delområde gitt ulik forvaltningsprioritet og derigjennom gitt en 

konsekvensvurdering. 

5.2 Prioriterte vegetasjonstyper, samlet fremstilling (blir i tillegg presentert i hver enkelt 

delrapport). 

Tiltakssonen er delt opp i ulike områder som blir presentert i enkeltrapporter, dette er en samlet 

fremstilling av kartlagte vegetasjonstyper og naturtypeforekomster i alle undersøkelsesområdene- 

ferskvannslokalitetene i partier som skal område reguleres. Vegetasjonssoner er hentet fra 

«Vegetasjonstyper i Norge» (E. Fremstad 1997) og naturtyper er hentet i Naturtyper i Norge 

(artsdatabanken).  

6.0  Oppsummering av naturmangfoldverdi ut fra status for naturtyper- og 

funksjonsområder. 

Basert på denne utvalgskartlegging er det ikke blitt registrert naturtypeforekomster som fyller krav 

som er satt til å bli gitt miljøvektstatus i forhold til NiN2-instruksen eller ut fra verdisetting av stor- 

særlig stor forvaltningsmessig prioritet i DN-håndbok 13 og 15. 

Konsekvensutredningen har avdekket 11 enhetlige delområder jf. metodikk i veileder 

Miljødirektoratets veileder M-1941. Verdisetting av delområdene jf. anvendt metodikk i veilederen 

er vurdert fra «ubetydelig verdi» til «stor verdi». Naturtypeinndeling framgår av Figur 33, 

artsfunksjonsområder av Figur 34 og marine naturtyper av Figur 35. 

Tabell 1. Samlet forvaltningsmessig betydning (skala 0-4) for hvert delområde, gradert etter kategorier med 

nasjonal naturtypeverdi (0-1), økologisk-artsfunksjonsområde verdi (skala 0-4), og lokalitetskvalitet (1-4; lav-

moderat-høy-svært høy) og utenfor kategorier av utvidet -nasjonal naturtypeverdi- lokalitetskvalitet (0-; svært 

lav- utenfor verdiskala) 

Del-område Naturtype-
verdi 

Funksjons-
verdi 

Naturtype Tilstand Samlet 
forvaltningsverdi (0-4) 
NiN2- instruksen.  

D1-Mørkevann NF 0 AF-0 (1)  0-SLk NF0/AF0 (1) +0 =0 

D2-Krokevann NF 0 0  1-Mk NF0/F0 +1 =0 

D3-Eptevann NF 0 0  1-Mk NF0/F0 +1 =0 

D4-Kattetjødn NF 0 ØF-2  1-Mk NF0/ØF2+1 =1(2) 

D5-lite tjern i 
Kragesteinshei 

NF 0 ØF-1   1-Mk NF0/ØF1 +0 =0(1) 
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Tabellen viser de ulike delområdene sin samlede forvaltningsprioritet ut fra naturtypeverdi, økologisk- 

og artsfunksjonsområde-verdi. Innenfor influenssonen til planlagte tiltak er det registrert en 

forekomst hvor det er knyttet naturmangfoldverdi til, dette er en naturtypelokalitet i terrestrisk miljø- 

våtmarkssystemer som er satt i kategori av lokalt viktig forekomst – ut fra verdivurderingskriterier i 

DN hb13 og det er også vektet ved å være naturtyper det er knyttet internasjonal forpliktelse til. I 

tillegg er det registrert en forekomst hvor det er knyttet naturmangfoldverdi til ett landskaps-

økologisk funksjonsområde, vurdert som viktig ut fra gjeldene instruks og derfor gitt middels høy 

forvaltningsprioritet ut fra å være naturtypeforekomst som dekker sentrale økosystemfunksjoner. 

Deler med myrdekket mark innenfor delområde 4., er satt i kategori av utvidet lanskapsøkologisk 

funksjonsverdi, dette ut fra myras betydning som torvproduserende natursystem. Ut fra denne 

funksjonsverdien er myrdekket mark –definert som landskaps-økologisk funksjonsområde, satt i verdi-

vektklasse 1-2 (0-4)- og dermed gitt forvaltningsmessig prioritet.  

Det er også innhold av våtmark- og torvproduserende systemer i myrkomplekser som dekker areal 

innenfor delområde 5. er det også her knyttet økologisk funksjonsverdi til myrdekket mark ut fra 

myras torvproduserende evne, men på denne lokaliteten er det lavere dekningsgrad av våtmark og 

myra dekker areal med grunne torvmarker og det er trolig mindre torvproduksjon i dette 

myrområdet- og torvproduserende systemet. Ut fra disse økologiske forhold er denne 

funksjonsverdien ikke satt i verdi-vektklasser som blir gitt forvaltningsmessig prioritet og utvidet 

funksjonsverdi i forhold til myras torvproduksjon. I delområde 1. er det også spredte forekomster med 

våtmark- og myrdekket mark nær- og i strandsonen, ut fra at disse små systemene ikke har stor 

torvproduksjon (har liten akkumulerings-effekt) er disse ikke blitt satt i kategori med utvidet 

funksjonsverdi – og dermed ikke blitt gitt utvidet forvaltningsprioritet. Selve vannlokaliteten 

(Mørkevann) innenfor delområde 1., har trolig også en litt utvidet funksjonsverdi ut fra å være viktig 

funksjonsområde for mobile arter knyttet til selve vannmiljøet (særlig fugler har trolig litt større 

opptreden i vannforekomsten), men denne funksjonsverdien er trolig av begrenset betydning og er 

betinget av menneskebetinget forstyrrelser i omgivelsene til funksjonsområdet. Den utvidede 

funksjonsverdien har trolig sitt opphav i menneskebetinget virksomhet - og er påvirket av 

vannmiljøets nærhet til denne virksomheten, og blir ikke gitt forvaltningsmessig prioritet i forbindelse 

med denne naturmangfold utredningen.  

Det er ikke blitt registeret naturtype-forekomster hverken i limnisk eller terrestrisk miljø i noen deler 

av undersøkelsesområdet - eller i influenssoner av tiltakssonen som blir klassifisert med miljøvekt – og 

som dekker krav som er satt i NiN2-instruksen- eller som satt i kategori av stor- eller særlig stor – 

nasjonal naturtypevekting ut fra ND-håndbok 13- og 15-metodikk. Dermed er det ikke naturmangfold 

som er satt i kategori av stor- særlig stor verdi- forvaltningsvekt-prioritet ut fra denne standarden i de 

delområdene som er undersøkt i forbindelse med utredningen. 

 

I ny situasjon (som er forventet ut fra foreslått omfang av områderegulering) uten noe former for 

avbøtende tiltak, vil dette gi noe (-) miljøskade i forhold til dagens situasjon (A0a/b) og liten grad av 

negativ konsekvens for naturmangfoldverdien -definert ut fra grunntypeverdi- og lokalitetskvalitet 

innenfor alle naturtyper- og naturtypeobjekt i limnisk- og terrestrisk miljø som er del av denne 

registreringen (instruksen). Det er også forventet at endret situasjon vil føre til at naturmangfoldet vil 

bil belastet av ett omfang som vil gi noe miljøskade og liten grad av negativ konsekvens for 

naturmangfoldverdien definert ut fra arts- og landskaps-økologisk funksjonsverdi i forhold til de fleste 

livsmiljø- og livsmiljøfaser. Det er forventet noe større miljøskade i forhold til landskaps -økologiske 

funksjonsverdier knyttet til partier med myr-dekket mark innenfor delområde 4., ut fra dette 

natursystemets viktige funksjon som torvproduserende enhet. I forhold til denne landskapsøkologiske 

funksjonsverdi er det anslått at endring av- og sterk belastning i forhold til denne funksjonsverdien vil 

gi middels stor miljøskade (--), ut fra dette vil det være aktuelt å foreta avbøtende -skadereduserende 
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tiltak for å redusere denne belastningen. For å kunne gi skadereduserende tiltak for å opprettholde 

denne funksjonsverdien, kan det være aktuelt å opprette bevaringssoner, og- eller iverksette 

restaureringstiltak eller gi former for kompensasjon der partier av våtmark med viktig funksjon ut fra 

den torvproduserende evne blir sterkt belastet eller ødelagt. Dette for å avbøte på negativ virkning av 

de foretatte endringer, og etter at disse skadereduserende tiltak blir iverksatt så vil dette redusere 

den negative konsekvensen dette kan få for det biologiske mangfoldet (jfr. Naturmangfoldloven).  

Tabell 2. Samlet konsekvens for hele området – som inkluderer den foreslåtte utvidede plansonen.  

Alternativer 

Nullalternativet 

 

Vurderinger 
Alternativ A- naturlig suksesjon 
og struktur-tilstandsendring i 
forhold til dagens miljøpåvirkere 

Alternativ B- endret 
situasjon 

Konsekvens 
for 
delområder 

Delområde D1 0 
0 (-) menneskebetingede 
forstyrrelser- FA/MG/SE 

Noe miljøskade (-) 

Delområde D2 0 0 Noe miljøskade (-) 

Delområde D3 0 0 Noe miljøskade (-) 

Delområde D4 0 
0 (-) klimaendring i forhold til 
den torvproduserende evne-GG 

Middels miljøskade 
(--) torvproduserende 
enhet 

Delområde D5 0 0 (-) den torvproduserende evne  
Noe miljøskade (-) torv. 
produserende enhet 

Samlede 
virkninger 
Og konsekvens-
grad 

  
Lite- noe negativ virkning i forhold til naturtyper- naturtypeobjekt, litt større 
negativ virkning i forhold til landskaps økologiske funksjonsverdi i 
våtmarksområder (myrkomplekser) med mye akkumulasjon, der 
myrkomplekset er gitt noe utvidet forvaltningsprioritet ut fra denne 
funksjonsverdien. 
Lite -noe negativ konsekvens i forhold til naturtyper og litt større negativ 
konsekvens i forhold til deler av våtmark med landskaps-økologisk 
funksjonsverdi. 
  

Vurdering av 
samlet 
konsekvens 
for miljøtema 

Rangering 
 

0   0  1 

I tilfeller der det blir registrert naturtyper eller økologisk funksjonsområder som inneholder spesielt 

hensynskrevende arter, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase. Så kan endret 

arealbruk som kommer i konflikt med disse gi grunnlag for innsigelse til arealplan iht. T-2/16. 

7.0 Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven. 

Her vurderes §§ 8–10, mens § 11, om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 

tiltakshaveren, samt § 12, om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, overlates til 

oppdragsgiver selv å besvare. 

§ 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.” 

Utredningen har vært basert på standard metodikk fastsatt i NiN2-instruksen. Kartleggingene har 

fanget opp artens forekomst i selve reguleringsplanområdet og i mulige influenssoner for arter som 

indirekte kan bli påvirket, tilstand og naturkvaliteter er også beskrevet -analysert og verdi-satt. Det 

ble satt fokus på å sjekke- og analysere hele reguleringsplanfeltet- med tilhørende influenssoner 

(undersøkelsesområdet) i forhold til naturtyper i forbindelse med feltarbeid.. 

§ 9 Føre–var-prinsippet 



17 
 

“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”. 

Kunnskapsgrunnlaget, gjennom forhåndsundersøkelser, feltarbeid og naturtypekartlegging vurderes 

som godt. Det er også lav usikkerhet knyttet til ulike typer faglig skjønn og vurderingsgrunnlag i hele 

utrednings-prosessen. Datagrunnlaget i forhold til denne utredningen er gradert etter en skala 1-4- 

resultatet av denne analysen viser at alle forhold som har betydning- for verdisetting og vurdering av 

forvaltningsmessig betydning er godt fundert- (Dg-4).  

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

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

vil bli utsatt for”. 

Deler av tiltakssonen inneholder partier med våtmark, som er gitt funksjonsverdi ut fra myras 

forvaltningsmessige betydning som torvproduserende naturtype, utover dette er det ikke blitt 

registrert naturtyper med utvidet verdi i noen av delområdene som er undersøkt i forhold til dette 

mandatet- og i disse områdene som kan bli belastet i endret situasjon. (A1).  

8.0 Kilder: 

Lenker til databaser:  

Artsdatabanken (2018). Norsk rødliste for naturtyper 2018. Hentet (dato) fra 
https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper  

Artsdatabanken, artskart og rødlistebase: http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2  

Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ 

 Vannportalen; http://vannportalen.no/agder 

Skog og Landskap; http://www.sk ogoglandskap.no/gårdkart på internett 

Lavdatabasen: http://www.toyen.uio.no/botanisk/lav/  

Mosedatabasen: http://www.nhm.uio.no/botanisk/mose/  

Soppdatabasen: http://www.toyen.uio.no/botanisk/sopp/ 

Karplatedatabasen: http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/kar/nkd_b.htm 

Naturbasen: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ 

Litteratur: 

Artsdatabanken, Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. 

Baumann, C., Gjende, I. m. fl. Miljøregistrering i skog- Biologisk mangfold, hovedrapport. Norsk 
institutt for skogforskning 2002. 

https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://vannportalen.no/agder
http://www.toyen.uio.no/botanisk/lav/
http://www.nhm.uio.no/botanisk/mose/
http://www.toyen.uio.no/botanisk/sopp/
http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/kar/nkd_b.htm
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
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Vedlegg 1. Samlet fremstilling av resultater fra analyse av vegetasjonen i ulike soner. 

Tabell 1. Danner planteliste for alle tiltakssonene i hele planfeltet. 

Art  

Artsdominans pr. 

lokalitet 1-5 

Tiltakssone-identitet- nr. 

 1-Mørkevann  

2- Krokevann 

3- Eptevann 

4- Kattetjødn 

5- tjern i Kragesteinshei   

Substrat 

Karplanter   

Stri kråkefot 1/2 A2a/A3/A4 

Lusegras 3 H3c/F3c 

Stivt brasmegras 1/2/3 P4a 

Elvesnelle 1 O3b 

Skogsnelle 1/2 A3 

Einstape  Noe dekning i skogsmark 

Sisselrot  Liten dekning 

Bjørnekam 1/2/3/4/5 Noe dekning i åpen fastmark og skogsmark 

Skogburkne  Liten dekning i skogsmark 

Fugletelg  Liten dekning i åpen fastmark- og skogsmark 

Hengeving  Liten dekning i åpen fastmark- og skogsmark 

Ormetelg  Liten dekning i skogsmark 

Furu 1D/2D/3D/4d/5d Artsgruppe-dominerende i tre-sjiktet 

Gran 1d/2d/3d Liten dekning  

Einer  Dekning i busksjiktet 

Flotgras 1/2/3 P2 

Tjernaks 1/2/3/4/5 P2 

Sivblomst 4/5 K4a/J4a 

Strandrør 1 O3 

Takrør 1 O5a- Liten dekning 

Smyle Naturmark Spredt og delvis dominerende i enkelte partier. 

Blåtopp 1D/2D/3D/4D/5D A3/A7c(dom.)/H3/J3a/K3a/O1/O3 
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Knerevehale 1 O1a 

Rødsvingel 1/2/3 O1a. spredt dekning  

Manasøtgras 1/2/3 O1/O3 

Torvull 1d/2d/3d/4D/5D K3a/J3a og  

Duskull 1d/2d/4d/5d J/K/O 

Bjørneskjegg 1d/2d/3d/4D/5D A2a/A6d/H3/J/K/O1 

Hvitmyrak 1d/4D/5D J4a 

Småstarr 1/2/3/4/5 0 

Gråstarr 1/2/3/4/5 J/K/O1a 

Stjernestarr 1/5 J/K 

Kornstarr 3/4/5 A6/H3/K2a 

Bråtestarr 1/2/3D A6d/F3c 

Flaskestarr 1/2/4/5 O3b -dominerende, O1a/J4a/K4a 

Kvass-starr 1 O3b 

Dystarr 3/4/5 J4c/K4c, O1a 

Lyssiv 1/3 O1a 

Trådsiv 1/2/3D/4/5 O1a 

Ryllsiv 1 O1a 

Paddesiv 1/2/3 O1a 

Sumpsiv 1d/2d/3d/4d/5d O/P4 

Hårfrytle 1/2 A3/A4 

Rome 1d/2d/3d/4D/5D A3c/A6c/H3c/J3a/K3a/O1a 

Maiblomst 1/2 A3/A4 

Sverdlilje 1 O3b 

Heivier 4/5 A2a/A6c 

Selje   

Ørevier 1/2 O3a 

Osp 1/2/3/4 A3/A4- spredt med-dominans  
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Bjørk 1/2/3/4/5 A2/A3/A4/A6- med dominans i tre-sjiktet, 

F/H/K1c/O1- dekning. 

Stornesle 1 I2 

Krushøymol 1 I2 

Småsyre 1/2/3D/4/5  

Hønsegras 1  

Skogstjerneblom 1/2 A3/A4 

Vassarv 1 O1a/O3b 

Småsmelle 3 F3c 

Hornblad 1/2 P2/P4 

Gul nøkkerose 1/2 P2b 

Hvit nøkkerose 1 P2b 

Evjesoleie 1/2 O1a 

Blankmispel Sone 1. I2 

Hekkspirea Sone 1. I2/O3 

Rogn   

Bringebær   

Myrhatt 1 O3 

Tepperot   

Vinterkarse 1 I2 

Kratthumleblomst 1 I2 

Mjødurt 1 I2/O3 

Steinnype 1  

Trollhegg 1/2/4/5  

Hvitkløver 1  

Rødkløver 1  

Gjøkesyre 1/2 A3/A4  

Blåfjær Sone 5. Dekning i myr 
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Hagelupin 1 I2/O3 

Amerikaperikum 1 I2 

Firkantperikum   

Krattmjølke   

Myrmjølke 1 O3b 

Geitrams 1 I2 

Myrfiol   

Smalsoldugg 1/2 Dekning i strandsoner 

Rundsoldugg 1/4/5 Dekning i myr-dekket mark 

Skrubbær 1/2 Dekning i skogsmark  

Sløke 1 O3b 

Melkerot 1 O3b 

Hvitlyng 1d/2d/3d/4D/5D A6c/H3c/J/K/O1 

Klokkelyng 1d/2d/3d/4D/5D A6c/H3c/J/K/O1 

Røsslyng 1D/2D/3D/4D/5D Dominerende i store deler av åpen fastmark, 

skogsmark og av tørrere deler av myrkompleksene 

Tyttebær 1/2/3/4/5 Dominerende i deler med åpen fastmark og 

skogsmark 

Blokkebær 1/2/3/4/5 Delvis dominerende i deler av strandsonene med 

myrdekket- og åpen- skogdekket fastmark 

Blåbær  I alle sonene med naturmark Delvis dominerende i deler av fastmark-skogsmarka 

Stor tranebær 1/4/5 Delvis dominerende i ulike myrkomplekser 

Fredløs 1 O3b 

Gulldusk 1 O3b 

Skogstjerne   

Bukkeblad 1/4/5 Dekning i myr og sumpmark. 

Strandvindel 1 I2/O3b 

Kvassdå 1/3 O1a 

Småmarimjelle 1/2 Delvis dekning i skogsmark 
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Tettegras 4/5 Myrdekket mark 

Linnea 1/2 Spredt i fastmarkskogsmark 

Rødhyll 1 I2 

Vendelrot 1 I2/O 

Balderbrå 1 I2 

Tunbalderbrå 1 I2 

Blåknapp 1 O1a 

Botnegras 1/2/3 P4b 

Prestekrage 1 I2 

Gullris 1 O 

Åkergråurt 3D O1a-i strandsoner som er i pionerfaser 

Myrtistel 1 O 

Følblom 1 O 

Sumphaukeskjegg 1 O 

Svæve 1/2  

 

Tabell 2. naturtyper i ferskvann (aktuell i forhold til denne utredningen). 

Ekstensiv overvåking 

FE-1 Overvåking av sjeldne, truede og sårbare naturtyper. 

FE-2 Overvåking av endring i utbredelse av fiskearter. 

FE-3 Etablering av nasjonalt register over ferskvannsorganismer. 

Intensiv overvåking 

FE-4 Intensiv overvåking i et nasjonalt nettverk av elver. 

FE-5 Intensiv overvåking i et nasjonalt nettverk av innsjøer. 

FE-6 Intensiv overvåking av kalksjøer. 

Spesialobjekt-overvåking. 

FE-7 Overvåking av utvalgte fiskearter. 

FE-8 Overvåking av elvemusling. 

FE-9 Overvåking av ferskvannskreps. 

FE-10 Amfibier (se MY-5). 

FE-11 Overvåking av bever. 

Tabell 3. naturtyper i myr og våtmark (aktuell i forhold til denne utredningen).  
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Ekstensiv overvåking. 

MY-1 lands-dekkende oversikt over myr- og våtmarkareal. 

MY-2 Utvidelse av Landsskogtakseringens forhold til myr og våtmark over barskoggrensen. 

MY-3 Landsrepresentativ overvåking av fugl i utvalgte områder m/ myr og våtmark. 

MY-4 Overvåking av palsmyrer. 

MY-5 Lokal totalkartlegging av amfibier. 

Intensiv overvåking. 

MY-6 Overvåking av nedbørsmyr. 

MY-7 Overvåking av jordvannsmyr. 

MY-8 Vegetasjons-økologisk overvåking av slåttebetinget rikmyr. 

 

Vedlegg 2. Beskrivelse av verdi ut fra kvalitet på ulike lokaliteter: 

1. Beskrivelse av aktuelle naturtyper i våtmark. 

Våtmark omfatter våtmarkssystemer slik det er definert i NiN 2.1(Halvorsen mfl. 2016a), det vil si 
myr, kilde, våte snøleier, arktisk permafrost-våtmark, strandsumpskog og ulike typer våtmarksom er 
sterkt endret av menneskelig forstyrrelser.  
 
Tabell 1. Oversikt over naturtyper i våtmark som det blir utarbeidet verdisettingsmetodikk for, 
inkludert naturtyper foreslått i Aarrestad mfl. (2016), som alle er merket 1 og rødlistede naturtyper. Kolonnen 
«største enhet» omfatter vidt avgrensede naturtyper som inkluderer flere rødlistede enheter, samt rødlistede 
enheter som omfatter mer snevert avgrensede naturtyper. Kolonnen «mindre enheter» synliggjør hvilke enheter 
som er nøstet i de største enhetene. Naturtypeverdi etter rødlistestatus (Lindgaard & Henriksen 2011). Utvalgte 
naturtyper er markert med (UN). * Angir at bare deler av typen inngår, og at typen også kan inngå i andre 
naturtyper av nasjonal forvaltning-interesse. 

Største enhet  Mindre enheter  
Rødliste 
status 

Naturtype 
verdi 

Sentrisk høgmyr-1   VU  Særlig stor 

Kystnedbørsmyr-1   VU  Særlig stor 

Palsmyr-1   EN  Særlig stor 

Rikmyr-1 [Rikere åpen 
jordvannsmyr]  

Rikere myrflate i låglandet 
Rikere myrkantmark i låglandet* 
Åpen låglandskildemyr 
Åpen myrflate* 
Svak kilde og kildeskogsmark* 
Flommyr, myrkant og myrskogsmark* 

EN 
EN 
VU 
NT 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 

Slåttemyr (UN)  Slåttemyrflate/Slåttemyrkant  EN/CR  Særlig stor 

Kaldkilde under 
skoggrensa-1 

Sterk kaldkilde i låglandet 
Svak kilde og kildeskogsmark* 

DD 
VU 

Stor 
Stor 

Rik myr- og 
sumpskogsmark-1 

Varmekjær kildelauvskog 
Grankildeskog 
Svak kilde og kildeskogsmark* 
Flommyr, myrkant og myrskogsmark* 

VU 
VU 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 

Fjæresone-skogsmark Svartorstrandskog-1 NT  
Stor 
Stor 

Arktisk-alpin grunn 
våtmark  

 NT Stor 
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Sentrisk høgmyr, kystnedbørsmyr og palsmyr er landskapsdeler i NiN. Disse er definert ut fra 
forekomst av torvmarksformer (se beskrivelse i Aarrestad mfl. 2016) og vil overlappe med både Åpen 
myrflate og flommyr, myrkant og myrskogsmark. 
 
Tabell 2. Hovedtyper av myr. 

Hovedtyper  Kartleggingsenheter  Definerende beskrivelsesvariabler 

V1 Åpen 
jordvannsmyr 
V2 Myr- og 
sumpskogs 
mark* 
V3 Nedbørsmyr 

V1-C-1,2,5,6 
V2-C-1 
V3-C-1,2 

3TO-HA Atlantisk høymyr. 
3TO-TE Terrengdekkende myr, 3TO-HN 
Kanthøymyr. 
6SE-1 Sterkt oseanisk seksjon.  
6SE-2 Klart oseanisk seksjon.6SO-1 Boreonemoral 
sone 
6SO-2 Sørboreal sone 
6SO-3 Mellomboreal sone, nedre del 
Nedbørsmyr som ikke inngår i LD12-5 
Høymyr og terrengdekkende myr 
V1-V3: TE·0¤ 
V1 og V2: VT·0b, V3: VT·c 

 
Tabell 3. Verdisetting av våtmark og myr: 
Størrelse, variasjon, påvirkningsgrad/tilstand og bioklimatisk sone antas å være viktigste parametere for 
verdisetting. Verdisettingen er utfordrende, da det er mulig å tenke seg svært mange kombinasjoner mellom 
disse, samtidig som det kan være snakk om mosaikk med andre verdifulle miljøer (særlig utskilte våtmarkstyper 
som rikmyr og kilder). 

 

Parameter  Lav vekt  Middels vekt  Høy vekt 

Størrelse  10 daa  100 daa  1000 daa 

Tilstand  

Mest moderat 
endret 
hydrologi (DR-2), og 
bare mindre deler in 
takt. Periodevis 
vesentlige 
forstyrrelser. 

Noe moderat endret 
hydrologi (DR-2), 
men 
mest intakt. Litt 
menneskelig 
aktivitet. 

Overveiende intakt 
hydrologi (DR-1). 
Svært liten menneskelig 
aktivitet. 

Rødlistearter  NT: 2  
NT: 3-5, eller 
forekomst 
av VU 

NT: >5, VU: >2, eller 
kat. EN eller CR 

Grunntype 
variasjon 

1-5  6-11  12-flere 

Bioklimatisk sone  Alpine soner  
Mellom- og 
nordboreal 
sone 

Boreonemoral og sør 
boreal sone 

Lokalt viktig – C: Alle våtmarkmassiv over 100 daa, med sårbare arter, to eller flere NT-arter eller 

minst 6 ulike grunntyper. I boreonemoral og sørboreal sone alle våtmarksmassiv over 10 daa. 

Viktig – B: Alle våtmarksmassiv over 1000 daa, med minst 12 grunntyper, 5 nær truede arter eller 2 

sårbare arter. I boreonemoral og sørboreal sone alle våtmarksmassiv over 100 daa, med 2-5 NT-arter 

eller en sårbar art. 

Svært viktig – A: Alle våtmarksmassiv med EN- eller CR-arter, samt alle våtmarksmassiv som oppnår 

høy vekt på minst 3 parametere. Kilder: Moen & Øien 2011a, Moen & Øien 2011b. 

De viktigste variablene for å vurdere tilstand i våtmarks lokaliteter vil være Grøfting-

grøftingsintensitet (7GR-GI), Eutrofiering (7EU), Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE) og 
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Spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK). De to sistnevnte vurderes ofte sammen og angis som 

andel av lokaliteten som påvirkes etter måleskala A4b. 

Hvorfor er naturtyper i våtmark så viktig? 
Langs kysten har intakte myrkomplekser blitt sjeldne, og spesielt er det lite myr igjen i låglandet. 
«Terrengdekkende myr og annen oseanisk nedbørmyr» ble vurdert som sterkt trua av Moen mfl. 
(2001), og i norsk rødliste for naturtyper 2011 (Moen og Øien 2011a, b) ble «Kystnedbørsmyr» 
vurdert som sårbar (VU). Både atlantisk høgmyr, kanthøgmyr og terrengdekkende myr bør anses som 
ansvarstyper for Norge. I europeisk sammenheng er det i Norge vi har de mest intakte og mest 
verdifulle oseaniske nedbørsmyrene. Naturtypen er et viktig økologisk funksjonsområde, og i 
låglandet er myrene ofte de minst berørte arealene. Myrene er også svært viktige for å fange inn og 
lagre karbon. Fordi det er høyere produksjon av plantemateriale i låglandet er låglandsmyrene de 
viktigste i så måte, og atlantisk høgmyr har f.eks. tjukke torvlag. På grunn av inngrep (drenering, 
torvtekt m.m.) er det i Norge for tiden mer nedbrytning av torv på drenert myr og torvmark enn 
oppbygging av torv på intakt myr. Utslipp fra drenert myr er estimert til om lag 5,5 millioner tonn 
CO2–ekvivalenter per år, tilsvarende ca. 10 % av de totale menneskeskapte utslippene av klimagasser 
i Norge (Joosten mfl. 2015).  
 
Tabell 4. Relevante tilstandsvariabler i NiN 2.1 for verdisetting: 

Kode  Navn  Kommentar 

7EU  Eutrofiering  Avrenning fra landbruket, 
langtransportert luftforurensing 

7GR  Grøfting  

7JB-BT  Jordbruk (aktuell bruk av jord) - beitetrykk Erosjon som følge av husdyrbeite 
7JB-GJ  Jordbruk (aktuell bruk av jord) -gjødsling  

7SB-FB  Fremmede bartrær  

7SU  Forsuring  

7TK  Spor etter ferdsel med tunge kjøretøy  

7VR  Vassdragsregulering  

 

2. Beskrivelse av aktuelle naturtyper i ferskvann. 

Vurdering i forhold til utredning av rødliste-vekting for naturtyper i Norge. 

Sirkulerende innsjøvannmasser F2., omfatter økosystemer i stillestående vann (lentiske systemer), 

det vil si ferskvannsforekomster med lav vanngjennomstrømningshastighet og lang oppholdstid eller 

mer eller mindre uten vanngjennomstrømning, biologisk karakterisert ved forekomst av en 

fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton. 

F2-16 er innsjømasser i små og grunne innsjøer med et areal mellom 0,0025 og 5 km2, kalkinnhold < 

2 mg/l, turbiditet < 10 mg/l og humusinnhold >5 TOC/l.  

Er satt i truethetskategori VU-sårbar- Dette ut fra utslagsgivende kriterier B2, begrenset utbredelse 

eller forekomst. 

For å kunne bruke data fra klassifisering av vannforekomster iht vannforskriften er det gjort noen 

tilpasninger i forhold til grunntypeinndelingen i NIN. Kalkfattige innsjømasser vil i denne vurderingen 

ha kalsiumverdier < 1 mg/l. Dette er i samsvar med den grunnleggende trinninndelingen i NIN, men 

det tilsvarer ikke grunntypene som er definert i NIN v2.1 der grensen for Ca er satt ved 2 mg/l. Det er 

nødvendig å presisere at vurderingen gjelder for innsjøer tilhørende den laveste Ca-kategorien da 

innsjøer tilhørende denne grunntypen (F2-16), men med noe høyere Ca-innhold (1-2 mg/l) er mer 
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vanlig forekommende (flere lokaliteter) og har en større geografisk dekning. Det er videre brukt 

arealdata fra innsjøtyper < 5km2 fra Vann-Nett for å vurdere grunntyper som defineres som «små 

og/eller grunne innsjøer», som i NIN v2.1 er definert å ha en størrelse mellom 0,0025 og 5km2. 

Grunntypen er antatt å være mer truet enn hovedtypen da humøse kalkfattige innsjømasser er 1) 

særlig følsomme for forsuring samtidig som deres utbredelse er begrenset til den delen av Norge 

som mottar mest sur nedbør, og 2) fordi den har en begrenset utbredelse med få lokaliteter. 

Eufotisk fast ferskvannsbunn L-1., omfatter elvebunn og innsjøbunn med stabilt bunnsubstrat og 

tilstrekkelig lysinnstråling til at nettofotosyntesen er positiv. 

Eufotisk limnisk sedimentbunn L-2., omfatter elvebunn og innsjøbunn med tilstrekkelig lysinnstråling 

til at nettofotosyntesen er positiv, på overveiende organisk sediment, myrtorv eller på ustabilt, 

overveiende uorganisk bunnsediment. 

Helofytt-ferskvannssump L-4., omfatter tette bestander av makrohelofytter, det vil si storvokste 

sumpplanter, omkring eller under grensa mellom ferskvannssystem og fastmarks- eller 

våtmarkssystem. 

Vedlegg 3. Kriterier for gradering av verdi ut fra kvalitet på lokaliteten. 

Kvalitet på en naturtype ut fra en lokalitetsverdi-skala fra 1-4. 

Lokalitetsverdi 4. 

Lokalitetsverdi 4 vil kunne oppnås bare av naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse, dvs. i 

hovedsak truede naturtyper. Lokaliteter med verdi 4 har: 

• intakt tilstand, dvs. ingen forekomst av negative påvirkninger, eller tilstedeværelse av positive 

påvirkninger i semi-naturlig mark, i kombinasjon med stort artsmangfold og naturvariasjon, dvs. de er 

viktige lokaliteter for å sikre populasjoner av de sjeldne og truede artene som har sine leveområder i 

disse naturtypene. Disse lokalitetene representerer de arealene med aller høyest naturverdi innenfor 

settet av forekomster av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse.  

• intakt tilstand, med moderat artsmangfold og naturvariasjon. Slike lokaliteter vil også være 

særdeles viktige å ta hensyn til i arealforvaltningen, da intakte forekomster av truede naturtyper må 

forventes å forekomme relativt sjeldent. 

• moderat tilstand, dvs. noe grad av påvirkning, men med stort artsmangfold og naturvariasjon. Også 

forekomster med moderat tilstand kan ha stor betydning for de sjeldne og truede artene som har 

sine leveområder i disse naturtypene, da negative påvirkninger ofte har en tidsforsinket effekt, og 

spesielt langlivede arter, som mange karplanter, kan opprettholde populasjoner lenge etter at 

miljøforholdene har forverret seg. Lokaliteter med moderat tilstand vil være særlig egnet for tiltak 

(skjøtsel, restaurering). 

Lokalitetsverdi 3. 

Lokalitetsverdi 3 vil kunne oppnås av både naturtyper av stor og særlig stor forvaltningsinteresse. 

Lokaliteter med verdi 3 av naturtyper av stor forvaltningsinteresse har: 

• intakt tilstand, dvs. ingen forekomst av negative påvirkninger, eller tilstedeværelse av positive 

påvirkninger i seminaturlig mark, i kombinasjon med stort artsmangfold og naturvariasjon, dvs. de er 

viktige lokaliteter for å sikre populasjoner av de sjeldne og truede artene som har sine leveområder i 

disse naturtypene. 

• intakt tilstand, med moderat artsmangfold og naturvariasjon. Slike lokaliteter vil også være 
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særdeles viktige å ta hensyn til i arealforvaltningen, da intakte forekomster av naturtyper av nær 

truede naturtyper/naturtyper med datamangel og andre naturtyper av forvaltningsinteresse må 

forventes å forekomme relativt sjeldent. 

• moderat tilstand, dvs. noe grad av påvirkning, men med stort artsmangfold og naturvariasjon. Også 

forekomster med moderat tilstand kan ha stor betydning for de sjeldne og truede artene som har 

sine leveområder i disse naturtypene, da negative påvirkninger ofte har en tidsforsinket effekt, og 

spesielt langlivede arter, som mange karplanter, kan opprettholde populasjoner lenge etter at 

miljøforholdene har forverret seg. Lokaliteter med moderat tilstand vil være særlig egnet for tiltak 

(skjøtsel, restaurering). 

Lokalitetsverdi 2. 

Lokalitetsverdi 2 vil kunne oppnås av både naturtyper av stor og særlig stor forvaltningsinteresse. 

Lokaliteter med verdi 2 av naturtyper av stor forvaltningsinteresse har: 

• intakt tilstand, men lite artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer gjerne lokaliteter som 

ligger nær minstearealet for utfigurering i NiN2. 

• noe påvirkning, og moderat artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer lokaliteter der 

effekten av påvirkningene med hensyn til artsmangfold er større, gjerne i en kombinasjon med liten 

lokalitetsstørrelse. 

• høy grad av påvirkning, men fortsatt stort artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer 

lokaliteter hvor tiltak (skjøtsel/restaurering) kan ha en positiv effekt både tilstand og bidra til å sikre 

artsmangfoldet på lang sikt. 

Lokaliteter med verdi 2 av naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse har: 

• moderat eller høy grad av påvirkning, og lite artsmangfold og naturvariasjon. 

• høy grad av påvirkning og moderat artsmangfold og naturvariasjon. 

Lokalitetsverdi 1. 

Lokalitetsverdi 1 vil kunne oppnås bare av naturtyper av stor forvaltningsinteresse. Lokaliteter med 

verdi 1 av naturtyper av stor forvaltningsinteresse har: 

• moderat eller høy grad av påvirkning, og lite artsmangfold og naturvariasjon. 

• høy grad av påvirkning og moderat artsmangfold og naturvariasjon. 

Lokaliteter med verdi 1 vil således representere mindre viktige arealer å ta hensyn til i 

arealforvaltningen. 

For at lokalitetsverdi skal være et nyttig verktøy for forvaltningen, bør innsynsløsningen over 

lokaliteter med naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse vise lokalitetsverdi, men også: 

• naturtypeverdi. 

• vurdering av tilstand (god-moderat-dårlig). 

• vurdering av artsmangfold og naturvariasjon (stort-moderat-lite). 

 

Tabell 1. Lokalitetsverdi = naturtypeverdi + lokalitetskvalitet der naturtypens verdi er gitt, og er enten særlig 

stor (1) eller stor (0), og lokalitetens kvalitet vurderes i felt er: svært høy (3)-høy (2)-moderat (1). Samlet verdi 

for lokaliteter av nasjonal forvaltningsinteresse vurderes dermed på en firedelt skala, der 1 er lavest og 4 er 

høyest verdi. Prinsipielt er denne sammenveving av naturtypeverdi og lokalitetskvalitet i tråd med 
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Miljødirektoratets opprinnelige konsept (Bjørkvoll & Riisberg 2016). 

 

Svært høy kvalitet kan oppnås ved: 

- god tilstand og stort artsmangfold og naturvariasjon 

- god tilstand og moderat artsmangfold og naturvariasjon 

- moderat tilstand og stort artsmangfold og naturvariasjon. 

Høy kvalitet kan oppnås ved: 

- god tilstand og lite artsmangfold og naturvariasjon 

- moderat tilstand og moderat artsmangfold og naturvariasjon 

- dårlig tilstand, men stort artsmangfold og naturvariasjon  

Dette er grunnlaget for kvalitet av naturtypeverdi som er vurdert for alle naturtypeforekomster som 

ligger innenfor tiltakssoner.  

Et nytt verdisettingssystem for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse vil også kunne få 

konsekvenser for utvalgte naturtyper. 
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Presentasjon av hvert delområde. 

Delområde 1 Mørkevann- sentralt punkt, UTM 32 Ø43858-N6457652. 

Naturtypekartlegging i Mørkevann og omkringliggende areal med våtmarks- og fastmark-

systemer. 

 

 
Figur 1. Bilder som viser ulike deler av ferskvannssystemet – med lite utviklet strandsone der det meste av arealet er dekket 
med furu-dominert lyng-bærlyng-fastmarkskogsmark og en mindre areaandel med lite utbredt myr-kompleks langs 
strandkanten. Ellers er terrenget i østlige deler av vannforekomsten preget av å være sterkt endret fastmark. 
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Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert 
mosaikkdeler for vurderingsområdet Mørkevann. Hentet fra Metodeutvikling for skogkartlegging 2017 – Bio 
Fokus-rapport 2017-4 (utvidet versjon). 

Hoved-
gruppe 

Hovedtype Grunntype  

Ferskvann L1- Eufotisk fast ferskvannsbunn L1-1 Klar kalkfattig fast innsjøbunn  

 
L2- Eufotisk limnisk 
sedimentbunn 

L2-1 Kalkfattig finmaterialfattig limnisk bunn  

  L2-5 Kalkfattig myrtorv-bunn  

 L4-Helofytt ferskvannsump  L4-1 Temmelig til svært kalkfattig helofytt-sump  

 F2- Sirkulerende innsjømasser 
F2-4 Klare kalkfattige innsjømasser i små grunne 
innsjøer. 

 

Våtmark V1- Åpen jordvannsmyr V1-21/22 Temmelig til svært kalkfattig myrkant  

 V3- Nedbørsmyr 
V3-6 Ombotrof myrkant (liten dekning i småskala-
mosaikk sammen med jordvann myr-kant) 

 

Fastmark 
Naturmark 

T1- Nakent berg 
T1-44 Svært og temmelig kalkfattig svært 
tørkeutsatte bergknauser (i småskalamosaikk) 

 

 T2- Åpen grunnlendt mark  
T2-1 Åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark – små 
spredte forekomster (i småskalamosaikk med 
åpent berg- kantsoner mellom ulike hovedgrupper) 

 

 T4- Skogsmark  T4-1 Blåbær skog.  

  T4-5 Bærlyngskog – tørr og fuktig utforming.  

  T4-9 Lyngskog.  

Kunstmark 
T35- Sterkt endret fastmark med 
løsmassedekke 

T35-1 Dekke av jord og andre usorterte masser, 
dekker delvis areal i kantsoner mot ferskvanns-
lokaliteten (østlige del av influenssonen). 

 

 
T42-Sterkt endret, hyppig 
bearbeidet fastmark med 
intensivt hevdpreg 

  

Totalsum 11 hovedtyper 14 grunntyper  

 

Mørkevann- (246 moh.) lokaliteten er definert ut fra normal hovedtype- og variasjon i artsgruppe-

sammensetning. Vannvegetasjonen består av noen partier med flyteblad-vegetasjon- av nøkkerose-

utforming (P2b), i størst grad er det kortskudd-vegetasjon som dominerer i det meste av vannmiljøet, 

botnegras-tjernaks-utforming (P4b) på grunt vann og stivt brasmegras- utforming på dypere vann 

(P4a). Vegetasjonen i bunnsubstratet er ellers dekket av mose-sjøbunn – horntorvmose-utforming 

(P6b). Vannlokaliteten er i tillegg definert ut fra romlig strukturvariasjon (nedbørsfeltstørrelse, 

vannflateareal og vanndybde), og i forhold til størrelsesrelatert miljøvariabel (SM) som en liten- 

middels stor ferskvannslokalitet med vekslende bunnsubstrater av eufotisk fast klare- kalkfattig 

innsjøbunn og delvis limnisk sedimentbunn- for det meste med myrtorvbunn (L2-5), og 

innsjømassene består av sirkulerende klare kalkfattige vannmasser i grunne innsjøer (F2-4). 

Hovedmiljøvariabelt er relatert til kalkinnhold (KA- ab), humusinnhold (HU-cd). Videre er sediment 

sortering- finmaterielt innhold (S3F)- erosjonsmotstand (S3E)- og spesielle sorterte sedimenter (S3S-e 

myrtorv) styrende for bunnsubstratene i innsjøen. Fastbunn er betinget av dominerende 

kornstørrelse (S1) substratstrukturen, denne er preget av ganske stor variasjon mellom fast fjell (S1-

a) og grov sand (S1-f). Innsjøbunnen er også betinget av mengden av organisk innhold (IO-b), 

vanntilførsel (VT-0), sediment-basert forstyrrelser (SE-a). Vannforekomsten påvirkes også av tilleggs 

økokliner, vannpåvirkningsintensitet (VF0), erosjonutsatthet – massebalanse (ER), konektivitet (KO). 

Tilstandsvariasjon innenfor vannsystemet – og influenssonen til dette ferskvannsystemet påvirkes i 

størst grad av menneskebetinget forstyrrelser og miljøstress forårsaket av virksomheten nær 
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ferskvannlokaliteten, både via luft- og vann-spredd miljøgifter, eutrofiering og spredning av 

fremmede arter. 

I sonen mellom ferskvannssystemet og våtmarks- fastmark-systemet er det stort sett lite utviklet 

helofytt-ferskvannsump i størstedelen av strandlinjen. I dette vannsystemet er det mindre soner med 

makro-helofytter og bestandene av sumpplantene blir definert ut fra variasjon i artssammensetning 

betinget av strukturerende artsgrupper. I dette miljøet er det kalkfattig helofytt-sump (L4-1) og i stor 

grad utforminger der flaskestarr dominerer. Det er lite areal der takrør er dominerende – og 

grunntype-bestemmende art. I deler av strandsonen med makro-helofytter er det størst arealandel 

dekket av flaskestarr- utforming (O3b), og mindre arealandeler med gras- utforming (O3g) og fattig 

takrør-sivaks-sump (O5a).  

Vegetasjonen i sonen mellom ferskvannsystemet- og våtmark-fastmark er i størst grad dekket av 

vannkantvegetasjon med kortskudd-strand av fattig utforming (O1a).  

Miljøvariabiliteten i strandsonen – og i miljø dominert av semi-akvatiske plantesamfunn styres ellers 

av substratenes kornstørrelse, sediment sortering og innhold av organisk materiale.  

Strandsonen er preget av stor grad av terrenguro og er i varierende grad dekket med fastmark av ulik 

kornstørrelse med substratet er dominert av grov grus og stein (KO 5/6) og litt større bergknauser. 

Enkelte partier er dekket av sumpmark med myr-kant der det er akkumulering av organisk materiale 

og dannelse av ny torv i våtmark som grenser mot strandsonen. Tilstandsvariasjonen preges også av 

menneskebetinget forstyrrelser og miljøstress, særlig i form av spredning av fremmede arter, der 

flere av disse opptrer i strandsonemiljøet, dette er arter med sterkt spredingspotensiale- 

parkslirekne, hagelupin, amerikamjølke, rødhyll, hekkspirea, blankmispel.  

Hovedgrupper av naturtypeutforminger som danner kantsoner mot ferskvannlokaliteten er delvis 

innenfor fastmark-systemet og i andre deler spredte arealflater dekket med naturtyper i 

våtmarkssystemet. Landskapet i omkringliggende areal er preget av stor landformvariasjon og høyt 

relativt relieff og terrenguro med småskalamosaikk mellom terrengposisjoner og terrenghelning. Det 

er også småskalavariasjon mellom substrater- og substratstrukturer på land, partier med grovere -og 

finere uorganiske substrater -mellom fast fjell i lavere bergknauser langs vannet og litt finere grus i 

opprinnelsestypen til grunnlendt mark med lite dekke av vegetasjon, i åpen- skogdekket fastmark. 

Partier med større innhold og småskalavariasjon mellom organisk jord, med opprinnelsestyper av rå-

humus i barskog og torvjord i partier med fuktmettet myr- og andre våtmarkssystemer.  

Partier som er dekket med våtmarks bestemmes ut fra beskrivelsessystemet – som land form 

underelement torvmarkformer, der torvmarka her består av små arealenheter med kalkfattig 

torvmark og utforminger av åpen- og i mindre grad skog- og krattbevokst jordvannsmyr (V1) i form av 

myrkant (V1-21/22), og delvis i mosaikk med nedbørsmyr – og ombotrof myrkant. Vegetasjonstypen 

er bestående av, «Skog- og krattvokst fattig-myr, Pors-utforming» (K1c- E. Fremstad 1997), «Fattig 

tuemyr, røsslyng-dvergbjørk utforming» (K2a), «Fattig fastmatte-myr, Klokkelyng-rome- utforming» 

(K3a) og «Mykmatte- løsbunn utforming» (K4b) - og små flater med «Ombotrof fastmatte-myr, 

Bjørneskjegg-stivtorvmose-utforming» (J3c) som danner vegetasjonen. Vegetasjonstypen mangler 

tre-sjikt eller er dekket av enkelttrær av furu og bjørk, busksjiktet er lite utviklet og preges av få arter 

der risbjørk, bjørk, trollhegg og pors har noe dekning. Feltsjiktet er godt utviklet og domineres helt av 

blåtopp med varierende dekning av duskull, torvull, rome, småbjørneskjegg, gråstarr, stjernestarr, 

smalsoldogg og klokkelyng, hvitlyng, røsslyng, blokkebær på tørrere partier (tuer). Bunnsjiktet er helt 

dominert av torvmoser, med innslag av heigråmose og furumose. Partiene med våtmark – og 

kalkfattige utforminger av myr-dekket mark blir definert ut fra miljøstressbetinget forstyrrelser 

knyttet til de økologiske prosessene i myras egenskaper i form av sumpmarkas torvproduserende 
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evne -akkumulasjon (TE-0), tørrleggingsvarighet (TV-d/e) , myrflatepreg (MF-c/d), vanntilførsel (VF) 

og i tillegg  ut fra menneskebetinget forstyrrelser- hevdintensitet og artssammensetning- dominans 

(dominerende- tyngdepunkt- konstante- vanlige-arter) knyttet til de ulike myr-typene- innenfor de 

ulike myrkompleksene (segmenter, strukturer- og mikrostruktur).   

Arealet i fastmarksystemene preges av, lite kalkinnhold (KA-1), liten uttørkingsfare (UF-0), 

vannmetning- fuktig-våt mark (VM b+), lite hevd (HI a) og tilhører boreonemoral bioklimatisk sone 

(BS-BN)- og klart oseanisk seksjon (BS-O2), fastmarka består av åpen kalkfattig grunnlent lyng-mark 

(T2) og glissent tre-satt skogsmark (T4) av bærlyngtyper (T4-5). Skogen er barskog-dominert (B2L) 

med middels stor furu og spredte grupper med bjørk som er i eldre tre-sjikt suksesjonstilstand (TS), 

på middels- lav bonitet og på tørr- fuktig mark. Tre-sjiktdekningen har ujevn og middels- lav dekning 

og består av tilveksttrær av gran, furu og boreale løvtrær og i mindre grad rest av overstandere med 

furu og i mindre grad boreale løvtrær. Skogtypen er preget av å være en sjiktet, skog med middels-lav 

tre-tetthet og liten variasjon i tilstander av skog. Det er lite – spredt innhold av naturgitte objekter i 

form av stående- og liggende død ved, og lite trematerialer som er i nedbrytingsfaser eller ander 

spesielle livsfaser- og det er ikke spesielt gammel skog- uten spesielt gamle- grove enkelttrær. Det er 

heller ikke blitt registrert spesielle livsmedier på levende trær eller andre spesielle livsmedier knyttet 

til skog. Vegetasjonen på de tørreste partiene i skogdekket mark har ett feltsjiktet som dominerer av 

ved-vekster (røsslyng, blokkebær, blåbær, tyttebær, krekling) og noe dekning av bregner, og i 

fuktmettede partier fattig gress-typer (blåtopp, bjørneskjegg og gråstarr). Bunnsjiktet har størst 

dekning av mose (lite lav) og består av «moser fra fattig-skogsmark», (bjørnemoser, ribbesigd, 

heigråmose, heiflette, furumose, furutorvmose og reinlav-arter). Vegetasjonstypen er dekket av 

utforminger der skogbunnen er dekket av lyng- og bærlyngtyper, innenfor grupper av Røsslyng- 

blokkebærfuruskog- og mest fuktig utforming» (A3d), Bærlyng-furuskog – tyttebær utforming (A2a) 

og Knausskog – blåmose- furu utforming (A6c). Skogsmarka i groper og svakt hellende terreng (mot 

våtmark og fattig myr) har ett feltsjikt som er dekket av grasvekster (blåtopp- dominerende, 

bjørneskjegg, kornstarr, torvmyrull, gråstarr, stjernestarr, småstarr), noe tre-vekster (røsslyng, 

hvitlyng, klokkelyng, blokkebær) og lite innhold av urter (rome, myrfiol). På de fuktigste partiene er 

bunnsjiktet helt dominert av moser (rødmuslingmose, heigråmose, knippegråmose, lyngtorvmose, 

stivtorvmose). Dette er utforming av vegetasjonstypen «Gras-dominert fattigskog - Blåtopp-

utforming» (A7c). Partiene med fastmark defineres ut fra opprinnelsestyper for fastmarksystemene, 

innhold, dekning (frekvens) og sammensetning av- og størrelse på substrater knyttet til ulike sjikt 

(bunn-felt- busk- tre-sjikt), substratstrukturer med ulik innbyrdes variasjon mellom- og innenfor 

grovere- finere uorganiske substrater, substratvariasjon i partier med organisk jord med ulik 

nedbrytingsgrad, forvitring, substratstruktur-fuktighet, substratvariasjonen på levende planter, ved-

livsmedier, på bark, ved og markboende sopp, dødt plantemateriale, levende (og døde) dyr og 

syntetiske livsmedier på land.  Miljøvariabler er ellers i størst grad knyttet til terrengforhold styrt av 

terrengforårsaket helningsbetinget-vindforårsaket forstyrrelser (intensitet)-terrengdisponering, 

naturlig suksesjon og solinnstråling. Dette styrer arts- artsgruppesannesetning, tilstandsrelatert 

objekt innhold, mengde av død-ved og trematerialer i nedbrytingsfaser, trær med spesielle 

livsmedier, gamle trær, romlig strukturvariasjon og tilstandsvariasjoner knyttet til ulike livsmiljø 

innenfor de ulike fastmarksystemene. Fastmarka i dette delområdet er også i ganske stor- 

gjennomgripende grad (i landskapet som i størst grad blir belastet av industri-virksomheten i 

området) påvirket av menneskebetinget forstyrrelser og fremmede gjenstander, og betinger i 

varierende grad livsmiljøet- livsmiljøfaser, livsmedier og substrat-mangfold-variasjon-struktur. I 

områdene som er dekket med skogsmark er tilstanden til trematerialer (substrater-livsmedier knyttet 

til levende- og død ved- bark og særlig treaktige planter), preget av skogbruksaktivitet i form av 



35 
 

skogbestandsdynamikk og skogbestand avgang, der deler av tre-materialene er fjernet i forbindelse 

med flatehogst i delområdet.  

 

Eventuelle forekomster av naturtyper og naturobjekt med utvidet verdi som er vektlagt i forhold til 

denne utredningen, innenfor Mørkevann. 

I Naturbasen, artsdatabanken og andre aktuelle kilder er det tidligere ikke registrert naturtyper eller 

naturelementer med stor verdi for det biologiske mangfoldet, innenfor selve vannmassene (F2-4) og 

ferskvannsbunn(L1-1/L2-1/5) eller i selve strandsonen (vannkant) med lite utviklet kalkfattig helofytt 

ferskvannssump (L4-1)med «overgangs helofytter» av flaskestarr, kvasstarr, små-starr, blåtopp, 

mannasøtgras og ett lite parti med takrør, samt kantsoner med myrdekket mark og åpen -tredekket  

fastmark.  

Tabell 2. Verditabell ut fra verdi-vektorer, knyttet til naturtypesystemer i delsone 1. (- negativ verdi,0 uten funn 
med utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

FD1 Verdi 
Sammen
-ligning 

NiN2 -
DNhb
-15 
type-
verdi 
  

NiN2- 
kvalitet 

Funksjon 
 

 

Livsmiljø 
med 
spesielt 
livsmedium 
 

 

Rødliste 
naturtype  

Rødliste 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av livs- 
miljø  

Sjeldne, 
spesielle- 
artsrike  
Veg. typer   

Kvalitet ut 
fra bruk- 
aktivitet  

Inngangs
verdi 
Verdi  
Vekting 
(%)  
Poeng  

 
D1 

* * */** 0 0 0 * 0 - 

Liten 
funksjon
-vekt 
 

 

Analysen ut fra disse NiN2/DNhb-15-vektorer innenfor delområde 1., gir en inngangsverdi- vekting 

som ikke gir poeng -skår ut fra forvaltningsprioritet definisjonen – og inneholder naturmangfold som 

er satt kategori av lavere forvaltningsprioritet (ut fra standarden) og dermed vektet med liten 

naturtypeverdi. Verditabellen ut fra alle de aktuelle variablene som viser NiN2- naturtypeverdien og 

DN-håndbok 15- malen, er satt i kategorier av lavere miljøvektet ut fra både livsmiljøkvalitet og 

dynamikk- og tilstand ut fra dagens situasjon. Det er heller ikke registrert prioriterte (rødlistede) 

arter- eller naturtyper og heller ikke vegetasjonstyper med stor verdi- eller andre typer spesielt rikt-

verdifullt livsmiljø knyttet til noen av de aktuelle naturtype- livsmiljø-utformingene- tilstandene 

innenfor delområdet. I forhold til funksjonsverdier (landskapsøkologiske -og artsfunksjonsområder) 

er det litt høyere lokalitetsverdi, og selve ferskvannsforekomsten har trolig svakt potensiale i forhold 

til sin forvaltningsmessige betydning ut fra å ha en viktig artsfunksjon for arter knyttet til arts-habitat-

miljøet i ferskvannsystemet, disse forhold blir vektlagt, men har usikker status ut fra dårlig 

kartleggingsgrunnlaget på artsnivå.  

Tabell 3. Verdivekting-tabell ut fra ulik metodikk knyttet til lokaliteten i delsone 1. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN- metodikk i 
terrestrisk miljø 
 

Det er ikke 
registrert 
naturtyper som er 
gitt miljøvekt ut 
fra NiN2- hb15- 
instruksen   

    

Naturtyper i 
limnisk miljø etter 
HB-15. 

Det er ikke 
registrert partier 
med utvidet 
naturtype verdi 
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Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

 Trolig noe- litt 
utvidet verdi for 
særlig for 
våtmarksfugl- og 
insekter 

   

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

 Trolig svak 
funksjon som 
sprednings-
korridor arter 
knyttet til 
ferskvann. 

   

 
Verdivekting i forhold til naturtyper i terrestrisk- og limnisk miljø er gitt en vektor som tilsvarer en 

vektklasse med ubetydelig (ikke utvidet) naturmangfoldverdi ut fra kriteriene som er brukt i denne 

instruksen.  

Verdivekting i forhold til funksjonsområde verdi – både for artsfunksjon- og den landskaps økologiske 

funksjon er gitt en vektor som tilsvarer noe verdi (lavere verdiklasse for artsfunksjon) for 

naturmangfoldet ut fra kriteriene som er brukt i denne instruksen.  

Tabell 4. Tiltakets mulige omfang og virkning på naturmangfoldet i dette delområdet. 

Påvirkning 

     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

 Belaster del-soner 
med naturtype-
grunntyper uten 
utvidet verdi 

   

Økologiske 
funksjons-
områder for arter 

  Belaster i noen 
grad viktig 
funksjoner for fugl 
og særlig insekter 

  

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

 Belaster i liten 
grad funksjon- og 
er sprednings-
korridor for arter. 

   

Tiltaket omfang 
for lokaliteter som 
dekker lokalitet i 
delområde VDD8 

   En større 
arealandel blir 
negativt 
belastet av ny 
regulering 

 

 

Hele arealet som dekker areal innenfor delområde 1., dekker areal som kan bli påvirket av tiltak som 

følger av den foreslåtte områderegulering i det som danner planområdet- og kan dermed gi ulik grad 

av belastning – ut fra tiltakets omfang og hvor stor del av området og hvor mange elementer som blir 

endret i ny situasjon. Dette vil gi en forringelse av naturtilstanden i dagens situasjon, innenfor deler 

som blir regulert. Tiltakets potensielle negative effekt – og den samlede negative (positive) 

virkningen på naturmangfoldet – og livsmiljøet og livsmediene er også avhengig av naturtype- og 

funksjonsverdien for naturmangfoldet i området. Dette delområdet inneholder ikke livsmiljø- faser- 

livsmedier som er i kategori av stor naturtypeverdi –og som blir vektet ut fra denne instruksen og det 

er heller ikke registrert arts- økologisk- funksjonsområde som er satt i kategori av stor -særlig stor 

forvaltningsmessig betydning (gitt forvaltningsprioritet). Ut fra at naturmangfoldverdien er gitt lav 

forvaltningsprioritet (litt høyere vekting for arts område-funksjonen) så vil også en omfattende 

endring gi mindre grad av negativ effekt – og der deler av naturmangfoldet blir endret (negativt 

påvirket), vil dette gi en lavere grad av negativ belastning. I situasjon der lokalitetskvaliteten blir 
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sterkt forringet, og den økologiske funksjonsverdien blir sterkt redusert, vil dette ha noe negativ 

konsekvens særlig for områdets funksjonsverdi for arter knyttet til selve ferskvannsmiljøet.  

 
Tabell 5. Tiltakets konsekvens. 

Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-
skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor hvert delområde 

  Dagens 
situasjon 

    

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor hvert delområde 

   Naturlig 
suksesjon 

   

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde 

   Ny situasjon 
-uten 
restaurering 

   

  

I endret situasjon (A1), uten noe form for avbøtende-skadereduserende tiltak vil gi noe skade på 

naturmangfoldverdien målt ut fra dagens situasjon (0a- alternativet).  

I forhold til naturlig endring- i situasjon der området ikke blir regulert (ut fra ønsket tiltak) så vil 

naturlig suksesjon gi økologisk virkningseffekter i forhold til gjengroing – og økt eutrofieringseffekt i 

selve vannsystemet, og uten at det blir foretatt tiltak i forhold til spredning av fremmede arter i 

strandsonemiljøet så vil også dette gi en skadelig effekt på naturtilstanden i dag.  

Ut fra at det ikke er naturtyper eller arts- livsmiljø- økologiske funksjoner med utvidet verdi- 

forvaltningsmessig betydning- så der det ikke foreslått skadereduserende tiltak innenfor dette 

delområdet.   

Det er likevel ett forvaltningsmessig ønske om at det i størst mulig grad blir gitt biologisk prioritert, til 

soner av innenfor lokaliteten som gjør at delområdet inneholder livsmiljø- livsmedier som har utvidet 

forvaltningsmessig betydning (prioritet), ut fra å være viktig landskaps økologisk og arts-

funksjonsområde og at denne funksjonsverdien i størst mulig grad blir forsøkt bevart- og 

opprettholdt i ny endret situasjon.  

 

Oppsummering av delområdets forvaltningsverdi- prioritet ut fra fastsatte kriterier. 
Tabell 6, Naturtyper vurdert etter naturtypeverdi – oppsummering.  

Naturtyper som er vurdert og 
satt i verdi-kategorier 

NT-
vekt 

Lok 
Kvalitet 

Kvalitet på de aktuelle naturtype i tilknytning til 
tiltakssone 1. -Mørkevann 

 

    

Naturlig åpne områder. 0 0 Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Skog. 0 0 Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Våtmark. 0 0 Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Ferskvann. 0 0 Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Elvesnelle starrsump-E1203 1 
-- 
S- lav 

Starrsumpmarka er artsfattig (ikke kalkrik) og har derfor 
ikke kvaliteter som gir utvidet verdi. 

Naturtyper  Negativ Ubetydelig Lav Middels Høy Særlig høy 

Funksjonsområder Negativ 

betydning 

Ubetydelig  Noe 

betydning 

Middels stor 

betydning 

Stor 

betydning 

s-stor bet. 

Konsekvens- 

tiltakssonen 

++++ +++  ++ + 0 - -- --- ---- 

Med a-tiltak           

Uten a-tiltak           
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Delområde 2. Krokevann. - sentralt punkt, UTM 32 Ø434685-N6457385. 

Naturtypekartlegging i Krokevann og omkringliggende areal med fastmark-systemer. 
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Figur 1. Bilder som viser ulike deler av ferskvannssystemet – med lite utviklet strandsone der det meste av arealet er dekket 
med furu-dominert lyng-bærlyng-fastmarkskogsmark og en mindre areaandel med lite utbredt myr-kompleks langs 
strandkanten. Ellers er terrenget i østlige deler av vannforekomsten preget av å være sterkt endret fastmark. 

Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert 
mosaikkdeler for vurderingsområdet Mørkevann. Hentet fra Metodeutvikling for skogkartlegging 2017 – Bio 
Fokus-rapport 2017-4 (utvidet versjon). 

Hoved-
gruppe 

Hovedtype Grunntype  

Ferskvann L1- Eufotisk fast ferskvannsbunn L1-1 Klar kalkfattig fast innsjøbunn  

 
L2- Eufotisk limnisk 
sedimentbunn 

L2-1 Klar kalkfattig finmaterialfattig limnisk 
innsjøbunn 

 

  L2-5 Kalkfattig myrtorv-bunn  

 L4-Helofytt ferskvannsump  L4-1 Temmelig til svært kalkfattig helofytt-sump  

 F2- Sirkulerende innsjømasser 
F2-4 Klare kalkfattige innsjømasser i små grunne 
innsjøer. 

 

Våtmark V1- Åpen jordvannsmyr V1-21/22 Temmelig til svært kalkfattig myrkant  

Fastmark 
Naturmark 

T1- Nakent berg 
T1-44 Svært og temmelig kalkfattig svært 
tørkeutsatte bergknauser (i småskalamosaikk) 

 

 T2- Åpen grunnlendt mark  
T2-1 Åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark – små 
spredte forekomster (i småskalamosaikk med 
åpent berg- kantsoner mellom ulike hovedgrupper) 

 

 T4- Skogsmark  T4-1 Blåbær skog.  

  T4-5 Bærlyngskog – tørr og fuktig utforming.  

  T4-9 Lyngskog.  

Totalsum 8 hovedtyper 11 grunntyper  

 

Krokevann – 253 moh., definert ut fra normal hovedtype- og variasjon i artsgruppe-sammensetning. 

Vannvegetasjonen består av noen partier med flyteblad-vegetasjon- av nøkkerose-utforming (P2b), i 

størst grad er det kortskudd-vegetasjon som dominerer i det meste av vannmiljøet, botnegras-

tjernaks-utforming (P4b) på grunt vann og stivt brasmegras- utforming på dypere vann (P4a). 

Vegetasjonen i bunnsubstratet er ellers dekket av mose-sjøbunn – horntorvmose-utforming (P6b). 
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Vannlokaliteten er i størst grad definert ut fra romlig strukturvariasjon (nedbørsfeltstørrelse, 

vannflateareal og vanndybde), og i forhold til størrelsesrelatert miljøvariabel (SM) er dette en liten- 

middels stor ferskvannslokalitet, med vekslende bunnsubstrater, i størst grad dekket av eufotisk fast 

klar kalkfattig innsjøbunn og delvis- i enkelte soner av limnisk sedimentbunn, for det meste med 

myrtorvbunn (L2-5). De frie innsjømassene består av sirkulerende klare kalkfattige vannmasser i 

grunne – litt dypere innsjøer (F2-1). 

Hovedmiljøvariabelt er kalkinnhold (KA- ab), humusinnhold (HU-ab/cd). Videre er vannmiljøet preget 

av sediment sortering- med noe finmaterielt innhold (S3F)- liten erosjonsmotstand (S3E)- og i noen 

grad spesielle sorterte sedimenter (S3S-e myrtorv), disse variablene betinger bunnsubstratene i 

innsjøen. Størstedelen av bunnsubstratene er fastbunn, disse er betinget av dominerende 

kornstørrelse (S1) variasjon i substratstrukturer, det er stort innhold av fast fjell (S1-a) og grovere 

substrater (S1-cd). Innsjøbunnen preges av organisk innhold (IO-b), vanntilførsel (VT-0) og sediment-

basert forstyrrelser (SE-a). Vannforekomsten påvirkes også av tilleggs økokliner i form av 

vannpåvirkningsintensitet (VF0), erosjonutsatthet – massebalanse (ER), konektivitet (KO). 

Tilstandsvariasjon innenfor vannsystemet – og influenssonen til dette påvirkes i mindre grad av 

menneskebetinget forstyrrelser og miljøstress forårsaket av aktitet- virksomheter nær 

ferskvannlokaliteten, og er i mindre grad preget av luft- og vann-spredde miljøgifter, eutrofiering og i 

liten grad av fremmede arter. 

I sonen mellom ferskvannssystemet og våtmarks- fastmark-systemet har ikke utpreget 

strandsonemiljø med utviklet helofytt-ferskvannsump. Bestanden av makro-helofytter (sumpplanter) 

er definert ut fra variasjon i artssammensetning betinget av strukturerende artsgrupper. I dette 

strandsonemiljøet er det svak dekning -og lite utviklet kalkfattig helofytt-sump (L4-1), i noen 

beskyttede bukter er det usammenhengende sumpmark der flaskestarr- utforming (O3b) er delvis 

dominerer. Vegetasjonen i sonen mellom ferskvannsystemet- og våtmark-fastmark er i størst grad 

dekket av vannkantvegetasjon med kortskudd-strand av fattig utforming (O1a).  

Strandsonen er preget av stor grad av terrenguro og er i varierende grad dekket med fastmark av ulik 

kornstørrelse med substratet er dominert av grov grus og stein (KO 5/6) og litt større bergknauser. 

Enkelte partier er dekket av sumpmark med myr-kant der det er akkumulering av organisk materiale 

og dannelse av ny torv i våtmark som grenser mot strandsonen.  

Hovedgrupper av naturtypeutforminger som danner kantsoner mot ferskvannlokaliteten er i størst 

grad innenfor fastmark-systemet og i andre deler, mindre- spredte arealflater dekket med naturtyper 

i våtmarkssystemet. Landskapet i omkringliggende areal er preget av stor landformvariasjon og høyt 

relativt relieff og terrenguro med småskalamosaikk mellom terrengposisjoner og terrenghelning. Det 

er også småskalavariasjon mellom substrater- og substratstrukturer på land, partier med grovere -og 

finere uorganiske substrater -mellom fast fjell i lavere bergknauser langs vannet og litt finere grus i 

opprinnelsestypen til grunnlendt mark med lite dekke av vegetasjon, i åpen- skogdekket fastmark. 

Partier med større innhold og småskalavariasjon mellom organisk jord, med opprinnelsestyper av rå-

humus i barskog og torvjord i partier med fuktmettet myr- og andre våtmarkssystemer.  

Det er små partier som er dekket med våtmark, her i form av kalkfattig torvmark og utforminger av 

åpen- og i mindre grad skog- og krattbevokst jordvannsmyr (V1) i form av myrkant (V1-21/22). 

Vegetasjonstypen er bestående av små udefinerte myrflater som opptrer i småskalamosaikk mellom, 

«Skog- og krattvokst fattig-myr, Pors-utforming» (K1c- E. Fremstad 1997), «Fattig tuemyr, røsslyng-

dvergbjørk utforming» (K2a), «Fattig fastmatte-myr, Klokkelyng-rome- utforming» (K3a) og 

«Mykmatte- løsbunn utforming» (K4b) som danner vegetasjonen. Vegetasjonstypen mangler tre-sjikt 

eller er dekket av enkelttrær av furu og bjørk, busksjiktet er lite utviklet og preges av få arter der 
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risbjørk, bjørk, trollhegg og pors har noe dekning. Feltsjiktet er godt utviklet og domineres helt av 

blåtopp med varierende dekning av duskmyrull, torvmyrull, rome, småbjørneskjegg, gråstarr, 

stjernestarr, smalsoldogg og klokkelyng, hvitlyng, røsslyng, blokkebær på tørrere partier (tuer). 

Bunnsjiktet er helt dominert av torvmoser, med innslag av heigråmose og furumose. Partiene med 

våtmark – og kalkfattige utforminger av myr-dekket mark blir definert ut fra miljøstressbetinget 

forstyrrelser knyttet til de økologiske prosessene i myras egenskaper i form av sumpmarkas 

torvproduserende evne -akkumulasjon (TE-0), tørrleggingsvarighet (TV-d/e) , myrflatepreg (MF-c/d), 

vanntilførsel (VF) og i tillegg  ut fra menneskebetinget forstyrrelser- hevdintensitet og 

artssammensetning- dominans (dominerende- tyngdepunkt- konstante- vanlige-arter) knyttet til de 

ulike myr-typene- innenfor de ulike myrkompleksene (segmenter, strukturer- og mikrostruktur).   

Arealet i fastmarksystemene preges av, lite kalkinnhold (KA-1), liten uttørkingsfare (UF-0), 

vannmetning- fuktig-våt mark (VM b+), lite hevd (HI a) og tilhører boreonemoral bioklimatisk sone 

(BS-BN), fastmarka består av åpen kalkfattig grunnlent lyng-mark (T2) og glissent tre-satt skogsmark 

(T4) av bærlyngtyper (T4-5). Skogen er barskog-dominert (B2L) med middels stor furu og spredte 

grupper med bjørk som er i eldre tre-sjikt suksesjonstilstand (TS), på middels- lav bonitet og på tørr- 

fuktig mark. Tre-sjiktdekningen har ujevn og middels- lav dekning og består av tilveksttrær av furu og 

boreale løvtrær, men særlig i partier med skog på lav bonitet i partier med stort relativ relieff- og 

terrenguro, er det større dekning av vekstreduserte trær med furu og bjørk, og i mindre grad furu og 

boreale løvtrær som danner rest av overstandere. Skogtypen er preget av å være en sjiktet, skog med 

middels-lav tre-tetthet og liten variasjon i tilstander av skog. Det er lite – spredt innhold av naturgitte 

objekter i form av stående- og liggende død ved, og lite trematerialer som er i nedbrytingsfaser eller 

ander spesielle livsfaser- og det er ikke spesielt gammel skog- uten spesielt gamle- grove enkelttrær. 

Det er heller ikke blitt registrert spesielle livsmedier på levende trær eller andre forvaltningsprioritert 

livsmiljø- strukturer- tilstander knyttet til skog- og tre-satt fastmark. Vegetasjonen på de tørreste 

partiene i skogdekket mark har ett feltsjiktet som dominerer av ved-vekster (røsslyng, blokkebær, 

blåbær, tyttebær, krekling), og i fuktmettede partier fattig gress-typer (blåtopp, bjørneskjegg og 

gråstarr). Bunnsjiktet har størst dekning av mose (lite lav) og består av «moser fra fattig-skogsmark», 

(bjørnemoser, ribbesigd, heigråmose, heiflette, furumose, furutorvmose og reinlav-arter). 

Vegetasjonstypen er dekket av utforminger der skogbunnen er dekket av lyng- og bærlyngtyper, 

innenfor grupper av Røsslyng- blokkebærfuruskog- og mest fuktig utforming» (A3d), Bærlyng-

furuskog – tyttebær utforming (A2a) og Knausskog – blåmose- furu utforming (A6c). Skogsmarka i 

groper og svakt hellende terreng (mot våtmark og fattig myr) har ett feltsjikt som er dekket av 

grasvekster (blåtopp- dominerende, bjørneskjegg, kornstarr, torvmyrull, gråstarr, stjernestarr, 

småstarr), noe tre-vekster (røsslyng, hvitlyng, klokkelyng, blokkebær) og lite innhold av urter (rome, 

myrfiol). På de fuktigste partiene er bunnsjiktet helt dominert av moser (rødmuslingmose, 

heigråmose, knippegråmose, lyngtorvmose, stivtorvmose). Dette er utforming av vegetasjonstypen 

«Gras-dominert fattigskog - Blåtopp-utforming» (A7c). Partiene med fastmark defineres ut fra 

opprinnelsestyper for fastmarksystemene, innhold, dekning (frekvens) og sammensetning av- og 

størrelse på substrater knyttet til ulike sjikt (bunn-felt- busk- tre-sjikt), substratstrukturer med ulik 

innbyrdes variasjon mellom- og innenfor grovere- finere uorganiske substrater, substratvariasjon i 

partier med organisk jord med ulik nedbrytingsgrad, forvitring, substratstruktur-fuktighet, 

substratvariasjonen på levende planter, ved-livsmedier, på bark, ved og markboende sopp, dødt 

plantemateriale, levende (og døde) dyr og syntetiske livsmedier på land.  Miljøvariabler er ellers i 

størst grad knyttet til terrengforhold styrt av terrengforårsaket helningsbetinget-vindforårsaket 

forstyrrelser (intensitet)-terrengdisponering, naturlig suksesjon og solinnstråling. Dette styrer arts- 

artsgruppesannesetning, tilstandsrelatert objekt innhold, mengde av død-ved og trematerialer i 

nedbrytingsfaser, trær med spesielle livsmedier, gamle trær, romlig strukturvariasjon og 
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tilstandsvariasjoner knyttet til ulike livsmiljø innenfor de ulike fastmarksystemene. Fastmarka i dette 

delområdet er i mindre grad påvirket av menneskebetinget forstyrrelser og fremmede gjenstander, 

dette er i litengrad styrende for livsmiljøet- og livsmiljøfaser, og betinger i liten grad innholdet av 

livsmedier og substrat-mangfold-variasjon-struktur. I områdene som er dekket med skogsmark er 

tilstanden til trematerialer (substrater-livsmedier knyttet til levende- og død ved- bark og særlig 

treaktige planter), delvis – og i varierende grad preget av skogbruksaktivitet i form av 

skogbestandsdynamikk og skogbestand avgang.  

 

Eventuelle forekomster av naturtyper og naturobjekt med utvidet verdi som er vektlagt i forhold til 

denne utredningen, innenfor Krokevann. 

I Naturbasen, artsdatabanken og andre aktuelle kilder er det tidligere ikke registrert naturtyper eller 

naturelementer med stor verdi for det biologiske mangfoldet, innenfor Krokevann eller i influenssonen 

til delområdet.  

Tabell 2. Verditabell ut fra verdi-vektorer, knyttet til naturtype-systemer i delsone 2. (- negativ verdi,0 uten funn 
med utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

FD1 Verdi 
Sammen
-ligning 

NiN2 -
DNhb
-15 
type-
verdi 
  

NiN2- 
kvalitet 

Funksjon 
 

 

Livsmiljø 
med 
spesielt 
livsmedium 
 

 

Rødliste 
naturtype  

Rødliste 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av livs- 
miljø  

Sjeldne, 
spesielle- 
artsrike  
Veg. typer   

Kvalitet ut 
fra bruk- 
aktivitet  

Inngangs
verdi 
Verdi  
Vekting 
(%)  
Poeng  

 
D2 * * * 0 0 0 * 0 0 

Ikke 
vektet 
 

 

Analysen ut fra disse NiN2/DNhb-15-vektorer innenfor delområde 3., gir inngangsverdi- vekting som 

ikke gir poeng- ut fra forvaltningsprioritet definisjonen – og har naturmangfold som er satt kategori 

av lav forvaltningsprioritet (ut fra standarden) og dermed vektet med liten naturtypeverdi. 

Verditabellen ut fra alle de aktuelle variablene som viser NiN2- naturtypeverdien og DN-håndbok 15- 

malen, er satt i kategorier av lavere miljøvektet ut fra både livsmiljøkvalitet og dynamikk- og tilstand 

ut fra dagens situasjon. Det er heller ikke registrert prioriterte (rødlistede) arter- eller naturtyper og 

heller ikke vegetasjonstyper med stor verdi- eller andre typer spesielt rikt-verdifullt livsmiljø knyttet 

til noen av de aktuelle naturtype- livsmiljø-utformingene- tilstandene innenfor delområdet. I forhold 

til funksjonsverdier (landskapsøkologiske -og artsfunksjonsområder) er det ikke blitt gitt høyrere 

lokalitetsverdi, og selve ferskvannsforekomsten har trolig ikke utvidet funksjonsverdi i forhold til sin 

forvaltningsmessige betydning ut fra arts eller landskalsøkologisk funksjon i noen av naturtypene 

som dekker delområde 3., men har litt usikker status ut fra dårlig kartleggingsgrunnlaget på artsnivå.  

Tabell 3. Verdivekting-tabell ut fra ulik metodikk knyttet til delsone 2. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN- metodikk 
 

Det er ikke 
registrert 
naturtyper som er 
gitt miljøvekt ut 
fra NiN2- hb15- 
instruksen   

    

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter HB-15. 

Det er ikke 
registrert 
naturtyper i 
våtmarkssystemet 
som er vektet. 
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Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

Ikke registrert 
verdi for spesielle 
artsgrupper- eller 
livsmedier i noen 
livsmiljø. 

    

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

Trolig mindre 
viktig funksjon 
som sprednings-
korridor for arter- 
og livsmedier. 

    

 
Verdivekting i forhold til naturtyper i terrestrisk- og limnisk miljø er gitt en vektor som tilsvarer en 

vektklasse med ubetydelig (ikke utvidet) naturmangfoldverdi ut fra kriteriene som er brukt i denne 

instruksen.  

Verdivekting i forhold til funksjonsområde verdi – både for artsfunksjon- og den landskaps økologiske 

funksjon er gitt en vektor som tilsvarer ubetydelig verdi (lavere verdiklasse for artsfunksjon) for 

naturmangfoldet ut fra kriteriene som er brukt i denne instruksen.  

Tabell 4. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 

     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

 Belaster del-soner 
med naturtype-
grunntyper uten 
utvidet verdi 

   

Økologiske 
funksjons-
områder for arter 

 Belaster i liten 
grad viktig 
funksjoner for 
arter og 
livsmedier 

   

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

 Belaster i liten 
grad funksjon- og 
er sprednings-
korridor for arter. 

   

Tiltaket omfang 
for lokaliteter som 
dekker lokalitet i 
delområde D2 

   En større 
arealandel blir 
negativt 
belastet av ny 
regulering 

 

 

Hele arealet som dekker areal innenfor delområde 2., og som omfatter denne 

ferskvannsforekomsten, dekker areal som kan bli påvirket av tiltak som følger av den foreslåtte 

områderegulering i det som danner planområdet- og kan dermed gi ulik grad av belastning – ut fra 

tiltakets omfang og hvor stor del av området og hvor mange elementer som blir endret i ny situasjon. 

Dette vil gi en forringelse av naturtilstanden i dagens situasjon, innenfor deler som blir regulert. 

Tiltakets potensielle negative effekt – og den samlede negative (positive) virkningen på 

naturmangfoldet – og livsmiljøet og livsmediene som omfatter delområdet er også avhengig av 

naturtype- og funksjonsverdien for naturmangfoldet i området. Dette delområdet inneholder ikke 

livsmiljø- faser- livsmedier som er i kategori av stor naturtypeverdi –og som blir vektet ut fra denne 

instruksen og det er heller ikke registrert arts- økologisk- funksjonsområde som er satt i kategori av 

stor -særlig stor forvaltningsmessig betydning (gitt forvaltningsprioritet). Ut fra at 

naturmangfoldverdien er gitt lav forvaltningsprioritet (litt høyere vekting for arts område-
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funksjonen) så vil også en omfattende endring gi mindre grad av negativ effekt – og der deler av 

naturmangfoldet blir endret (negativt påvirket) vil dette gi en lavere grad av negativ belastning.  
 

 Tabell 5. Tiltakets konsekvens. 

Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-
skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor hvert delområde 

  Dagens 
situasjon 

    

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor hvert delområde 

  Naturlig 
suksesjon 

    

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde 

   Ny situasjon 
-uten 
restaurering 

   

 

I endret situasjon uten noe form for avbøtende-skadereduserende tiltak vil gi noe skade på 

naturmangfoldverdien målt ut fra dagens situasjon (0a- alternativet).  

I forhold til naturlig endring- i situasjon der området ikke blir regulert (ut fra ønsket tiltak) så vil 

naturlig suksesjon gi økologisk virkningseffekter i forhold til ulike naturlige økologiske prosesser i 

terrestrisk og limnisk miljø, naturlig suksesjon vil trolig i liten grad av skadelig effekt på 

naturtilstanden i dag.  

Ut fra at det ikke er naturtyper eller arts- livsmiljø- økologiske funksjoner med utvidet verdi- 

forvaltningsmessig betydning- så der det ikke foreslått skadereduserende tiltak innenfor dette 

delområdet.   

 

Oppsummering av delområdets forvaltningsverdi- prioritet ut fra fastsatte kriterier. 
Tabell 6. Naturtyper vurdert ut fra verdi- oppsummering.  

Naturtyper som er vurdert og 
satt i verdi-kategorier RL 

FV- 
Betyd. 
Verdi 

Kvalitet på de aktuelle naturtype i tilknytning til 
tiltakssone 1. -Pelledammen-bassenget og tilhørende 
sandbruksområde. 

 

    

Naturlig åpne områder. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Skog. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Våtmark. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Ferskvann. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 
Naturtyper    Lav kvalitet   

Funksjonsområder       

Konsekvens- 

tiltakssonen 

++++ +++ ++ + 0 - -- --- ---- 

Med a-tiltak          

Uten a-tiltak          
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Delområde 3. Eptevann. - sentralt punkt, UTM 32 Ø434491-N6456595. 

Naturtypekartlegging av lokaliteten som omfatter selve Eptevann og omkringliggende 

areal med våtmark fastmark-systemer. 

 



46 
 

 
Figur 1. Bilder som viser ulike deler av ferskvannssystemet – med lite utviklet strandsone der det meste av arealet er dekket 
med furu-dominert lyng-bærlyng-fastmarkskogsmark og en mindre areaandel med lite utbredt myr-kompleks langs 
strandkanten. Ellers er terrenget i østlige deler av vannforekomsten preget av å være sterkt endret fastmark. 

Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert 
mosaikkdeler for vurderingsområdet Eptevann. Hentet fra Metodeutvikling for skogkartlegging 2017 – Bio 
Fokus-rapport 2017-4 (utvidet versjon). 

Hoved-
gruppe 

Type Grunntype  

Ferskvann L1- Eufotisk fast ferskvannsbunn L1-1 Klar kalkfattig fast innsjøbunn  

 
L2- Eufotisk limnisk 
sedimentbunn 

L2-1 Kalkfattig finmaterialfattig limnisk bunn  

 F2-Sirkulerende innsjømasser 
F2-1 Klar kalkfattig innsjømasser i dype innsjøer 
med sjikting 

 

Fastmark- 
Naturmark 

T1- Nakent berg T1-1/4 Bergvegg-samfunn  

  T-41/44 Begknaus-samfunn  

 T4- Skogsmark T4-5 Bærlyngskog – fuktig utforming  

  T4-9 Lyngskog  

Naturlig- 
semi-nat. 

T2-/T31-Åpen fastmark/ i 
mosaikk med boreal hei 

T2-1/2 Åpen kalkfattig lyngmark- lavmark/  
T31-1 kalkfattig boreal lynghei 

 

Totalsum 6 typer 9 grunntyper  

 

Eptevann – 214 moh., definert ut fra normal hovedtype- og variasjon i artsgruppe-sammensetning. 

Vannvegetasjonen er fattig og lite utviklet av noen partier med dårlig definert flyteblad-vegetasjon- 

av flotgras-utforming (P2a), i deler av fastbunnen langs strandsonen er det svak dekning av 

kortskudd-vegetasjon, botnegras-tjernaks-utforming (P4b) på grunt vann og trolig i større grad av 

stivt brasmegras- utforming på dypere vann (P4a). Vegetasjonen i bunnsubstratet er i størst grad 

dekket av fattig mose-sjøbunn – horntorvmose-utforming (P6b). Vannlokaliteten er i størst grad 

definert ut fra romlig strukturvariasjon – og har stor nedbørsfeltstørrelse, ganske stort vannflateareal 

og vannets dybde er grunt i det meste av forekomsten, men har trolig partier med større vanndybde i 
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nordlige deler- (er ikke målt- og basert på antakelser ut fra terrengforhold). I forhold til 

miljøvariabelen størrelsesrelatert miljøvariabel (SM) er dette en middels stor ferskvannslokalitet, 

med bunnsubstrater som i størst grad dekket av eufotisk fast klar kalkfattig innsjøbunn og i mindre 

grad av limnisk sedimentbunn, dette for det meste med myrtorvbunn (L2-5). De frie innsjømassene 

består av sirkulerende klare kalkfattige vannmasser i grunne – litt dypere innsjøer (F2-1). 

Vannmiljøet er preget av å være kalkfattig – oligotroft (KA- ab), og det er mindre humus tilgjengelig, 

humusinnhold (HU-ab). Videre er vannmiljøet preget av sediment sortering- med mindre finmaterielt 

innhold (S3F)- liten erosjonsmotstand (S3E)- og i mindre grad spesielle sorterte sedimenter (S3S-e 

myrtorv), disse variablene betinger bunnsubstratene i innsjøen. Størstedelen av bunnsubstratene er 

fastbunn, disse er betinget av dominerende kornstørrelse (S1) variasjon i substratstrukturer, det er 

stort innhold av fast fjell- steiner (S1-a), grovere substrater av grus (S1-cd) og partier med dekning av 

finere bunnsubstrater med sand- og silt. Innsjøbunnen preges av mindre organisk innhold (IO-b), 

trolig noe ujevn vanntilførsel (VT-0) og noe sediment-basert forstyrrelser (SE-a). Vannforekomsten 

påvirkes også av tilleggs økokliner i form av vannpåvirkningsintensitet (VF0)- er trolig ganske sterkt 

bølgepåvirket (beliggenhet i terrenget som er eksponert og vindutsatt - i forhold til størrelse), noe 

erosjonutsatthet massebalanse (ER), og livsmediene i vannsystemene er litt isolert og noe preget av 

miljøvariabelen som styrer konektivitet (KO). Tilstandsvariasjon innenfor vannsystemet – og 

influenssonen til ferskvannslokaliteten er i liten grad påvirket av menneskebetinget forstyrrelser i 

dag- men miljøforholdene er trolig i større grad preget av tidligere aktivitet- og tidligere aktiv hevd i 

fastmarka - og andre kultiveringstiltak i selve vannmiljøet- og strandsonen rundt, dette har forårsaket 

destabiliserende forstyrrelser og endret livsbetingelsene i vannet. Eptevannet er også i 

gjennomgripende grad preget av tidligere tiders- og dagens regulering innenfor vannforekomsten. 

Lokaliteten er i mindre grad preget av luft- og vann-spredde miljøgifter, eutrofiering, eller andre 

former for menneskebetinget forurensning og det er ikke blitt registrert fremmede arter. 

I sonen mellom ferskvannssystemet og fastmark-systemet har ikke strandsonemiljø partier med 

utviklet helofytt-ferskvannsump. Denne sonen er i størst grad uten sammenhengende 

vegetasjonsdekning og har delvis dekning av lite utviklet vannkantvegetasjon som er i pionerfaser ut 

fra vann- miljøstress forårsaket forstyrrelser, med kortskudd-strand av fattig utforming (O1a).  

Strandsonen er preget av stor grad av terrenguro og er i varierende grad dekket med fastmark av ulik 

kornstørrelse med substratet er dominert av grov grus og stein (KO 5/6), flatberg, bergvegger, og 

større arealandeler med bergknauser i selve vannforekomsten og strandsonemiljøet rundt. Det er 

ikke sammenhengende dekning av sumpmark- myr-kant i områdene rundt selve Eptevannet, og 

dermed ikke grunnlag for akkumulering av organisk materiale og dannelse av ny torv i våtmark i 

partier som grenser mot strandsonen.  

Hovedgrupper av naturtypeutforminger som danner kantsoner mot ferskvannlokaliteten er innenfor 

fastmark-systemet. Landskapet i omkringliggende areal er preget av stor landformvariasjon og høyt 

relativt relieff og terrenguro med bratte bergvegger, flatberg, stor- og småskalamosaikk mellom 

terrengposisjoner og terrenghelning. Det er også småskalavariasjon mellom substrater- og 

substratstrukturer på land, partier med grovere -og finere uorganiske substrater -mellom fast fjell i 

lavere bergknauser langs vannet og litt finere grus i opprinnelsestypen til grunnlendt mark med lite 

dekke av vegetasjon, i åpen- og i mindre grad skogdekket fastmark. Områdene som grenser mot 

vannforekomsten preges av at fastmarka har lite innhold av organisk jord, med opprinnelsestyper av 

lite utviklet rå-humus i åpen – delvis tre-satt grunnlendt fastmark og fastmarkskogsmark som er 

barskog-dominert.  
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Arealet i fastmarksystemene preges av, lite kalkinnhold (KA-1), liten uttørkingsfare (UF-0), 

vannmetning- med vekslende frisk-fuktig-våt mark (VM ab+), tidligere svært ekstensivt hevd (HI b) og 

tilhører boreonemoral bioklimatisk sone (BS-BN), fastmarka består i størst grad av åpent berg – i 

utforminger av bergvegger- flatbert- bergknauser (T1-1-44), som eneste naturtype eller i 

småskalamosaikk sammen med åpen kalkfattig grunnlent lyng-mark  og lav- mark(T2-1/2) og delvis i 

mosaikk med glissent tre-satt skogsmark (T4) av lyngtyper (T4-9). Arealet med tre-sjikt dekning er 

barskog-dominert (B2L) med lavvokst og vekstredusert furu og spredte grupper med bjørk som er i 

eldre tre-sjikt suksesjonstilstand (TS), på lav bonitet og på tørr- fuktig mark. Tre-sjiktdekningen har 

ujevn og lav dekning og består av vekstreduserte furu og boreale løvtrær, der skogdekningen og sjikt-

strukturen i stor grad er preget av stort relativ relieff- og terrenguro. Skogtypen er preget av å være 

en sjiktet, skog med lav tre-tetthet og liten variasjon i tilstander av skog. Det er lite – spredt innhold 

av naturgitte objekter i form av stående- og liggende død ved, og lite trematerialer som er i 

nedbrytingsfaser eller ander spesielle livsfaser- og det er ikke spesielt gammel skog- uten spesielt 

gamle- grove enkelttrær. Det er heller ikke blitt registrert spesielle livsmedier på levende trær eller 

andre forvaltningsprioritert livsmiljø- strukturer- tilstander knyttet til skog- og tre-satt fastmark. 

Vegetasjonen på de tørreste partiene i skogdekket mark har ett feltsjiktet som dominerer av ved-

vekster (røsslyng, blokkebær, blåbær, tyttebær, krekling) og i fuktmettede partier fattig gress-typer 

(blåtopp, bjørneskjegg og gråstarr). Bunnsjiktet har varierende dekning av mose og lav, og består av 

«moser -lav fra fattig-skogsmark», (bjørnemoser, ribbesigd, heigråmose, heiflette, furumose, 

furutorvmose og reinlav-arter). Vegetasjonstypen er dekket av utforminger der skogbunnen er 

dekket av glissent tre-satt lyngskog, i form av Bærlyng-furuskog – tyttebær utforming (A2a) og 

Knausskog – blåmose- furu utforming (A6c). Det er også på små arealenheter partier med mer 

sammenhengende åpen barskogdominert skogsmark innenfor grupper av Røsslyng- 

blokkebærfuruskog- og mest fuktig utforming» (A3d), Skogsmarka i groper og svakt hellende terreng 

(mot våtmark og fattig myr) har ett feltsjikt som er dekket av grasvekster (blåtopp- dominerende, 

bjørneskjegg, kornstarr, torvmyrull, gråstarr, stjernestarr, småstarr), noe tre-vekster (røsslyng, 

hvitlyng, klokkelyng, blokkebær) og lite innhold av urter (rome, myrfiol). På de fuktigste partiene er 

bunnsjiktet helt dominert av moser (rødmuslingmose, heigråmose, knippegråmose, lyngtorvmose, 

stivtorvmose). Dette er utforming av vegetasjonstypen «Gras-dominert fattigskog - Blåtopp-

utforming» (A7c). Partiene med fastmark defineres ut fra opprinnelsestyper for fastmarksystemene, 

innhold, dekning (frekvens) og sammensetning av- og størrelse på substrater knyttet til ulike sjikt 

(bunn-felt- busk- tre-sjikt), substratstrukturer med ulik innbyrdes variasjon mellom- og innenfor 

grovere- finere uorganiske substrater, substratvariasjon i partier med organisk jord med ulik 

nedbrytingsgrad, forvitring, substratstruktur-fuktighet, substratvariasjonen på levende planter, ved-

livsmedier, på bark, ved og markboende sopp, dødt plantemateriale, levende (og døde) dyr og 

syntetiske livsmedier på land.  Miljøvariabler er ellers i størst grad knyttet til terrengforhold styrt av 

terrengforårsaket helningsbetinget-vindforårsaket forstyrrelser (intensitet)-terrengdisponering, 

naturlig suksesjon og solinnstråling. Dette styrer arts- artsgruppesannesetning, tilstandsrelatert 

objekt innhold, mengde av død-ved og trematerialer i nedbrytingsfaser, trær med spesielle 

livsmedier, gamle trær, romlig strukturvariasjon og tilstandsvariasjoner knyttet til ulike livsmiljø 

innenfor de ulike fastmarksystemene. Fastmarka i dette delområdet er i liten grad påvirket av 

menneskebetinget forstyrrelser og fremmede gjenstander, disse forhold er i liten grad styrende for 

livsmiljøet- og livsmiljøfaser, og betinger i liten grad innholdet av livsmedier og substrat-mangfold-

variasjon-struktur. I områdene som er dekket med skogsmark er tilstanden til trematerialer 

(substrater-livsmedier knyttet til levende- og død ved- bark og særlig treaktige planter) i liten grad 

preget av skogbruksaktivitet.  
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Eventuelle forekomster av naturtyper og naturobjekt med utvidet verdi som er vektlagt i forhold til 

denne utredningen, innenfor Eptevann. 

I Naturbasen, artsdatabanken og andre aktuelle kilder er det tidligere ikke registrert naturtyper eller 

naturelementer med stor verdi for det biologiske mangfoldet, innenfor Eptevann eller i influenssonen 

til delområdet.  

Tabell 2. Verditabell ut fra NiN2-vektorer, knyttet til naturtypesystemer i delsone 3. (- negativ verdi,0 uten funn 
med utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

FD3 Verdi 
Sammen
-ligning 

NiN2 -
DNhb
-15 
type-
verdi 
  

NiN2- 
kvalitet 

Funksjon 
 

 

Livsmiljø 
med 
spesielt 
livsmedium 
 

 

Rødliste 
naturtype  

Rødliste 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av livs- 
miljø  

Sjeldne, 
spesielle- 
artsrike  
Veg. typer   

Kvalitet ut 
fra bruk- 
aktivitet  

Inngangs
verdi 
Verdi  
Vekting 
(%)  
Poeng  

 
D3 * * * 0 0 0 * 0 0 

Ikke 
vektet 
 

 

Analysen ut fra disse NiN2/DNhb-15-vektorer innenfor delområde 3., gir inngangsverdi- vekting som 

ikke gir poeng- ut fra forvaltningsprioritet definisjonen – og har naturmangfold som er satt kategori 

av lav forvaltningsprioritet (ut fra standarden) og dermed vektet med liten naturtypeverdi. 

Verditabellen ut fra alle de aktuelle variablene som viser NiN2- naturtypeverdien og DN-håndbok 15- 

malen, er satt i kategorier av lavere miljøvektet ut fra både livsmiljøkvalitet og dynamikk- og tilstand 

ut fra dagens situasjon. Det er heller ikke registrert prioriterte (rødlistede) arter- eller naturtyper og 

heller ikke vegetasjonstyper med stor verdi- eller andre typer spesielt rikt-verdifullt livsmiljø knyttet 

til noen av de aktuelle naturtype- livsmiljø-utformingene- tilstandene innenfor delområdet. I forhold 

til funksjonsverdier (landskapsøkologiske -og artsfunksjonsområder) er det ikke blitt gitt høyrere 

lokalitetsverdi, og selve ferskvannsforekomsten har trolig ikke utvidet funksjonsverdi i forhold til sin 

forvaltningsmessige betydning ut fra arts eller landskalsøkologisk funksjon i noen av naturtypene 

som dekker delområde 3., men har litt usikker status ut fra dårlig kartleggingsgrunnlaget på artsnivå.  

Tabell 3. Verdivekting-tabell ut fra ulik metodikk knyttet til delsone 3. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN- metodikk 
 

Det er ikke 
registrert 
naturtyper som er 
gitt miljøvekt ut 
fra NiN2- hb15- 
instruksen   

    

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter HB-13. 

Det er ikke 
registrert 
naturtyper i 
våtmarkssystemet 
som er vektet. 

    

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

Ikke registrert 
verdi for spesielle 
artsgrupper- eller 
livsmedier i noen 
livsmiljø. 

    

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

Trolig mindre 
viktig funksjon 
som sprednings-
korridor for arter- 
og livsmedier. 
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Verdivekting i forhold til naturtyper i terrestrisk- og limnisk miljø er gitt en vektor som tilsvarer en 

vektklasse med ubetydelig (ikke utvidet) naturmangfoldverdi ut fra kriteriene som er brukt i denne 

instruksen.  

Verdivekting i forhold til funksjonsområde verdi – både for artsfunksjon- og den landskaps økologiske 

funksjon er gitt en vektor som tilsvarer ubetydelig verdi (lavere verdiklasse for artsfunksjon) for 

naturmangfoldet ut fra kriteriene som er brukt i denne instruksen.  

Tabell 4. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 

     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

 Belaster del-soner 
med naturtype-
grunntyper uten 
utvidet verdi 

   

Økologiske 
funksjons-
områder for arter 

 Belaster i liten 
grad viktig 
funksjoner for 
arter- livsmedier 

   

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

 Belaster i liten 
grad økologiske 
funksjoner med 
stor verdi 

   

Tiltaket omfang 
for lokaliteter som 
dekker lokalitet i 
delområde VDD8 

   En større 
arealandel blir 
negativt 
belastet av ny 
regulering 

 

 

Dette delområdet inneholder ikke livsmiljø- faser- livsmedier som er i kategori av stor naturtypeverdi 

–og som blir vektet ut fra denne instruksen og det er heller ikke registrert arts- økologisk- 

funksjonsområde som er satt i kategori av stor -særlig stor forvaltningsmessig betydning (gitt 

forvaltningsprioritet). Dette delområdet inneholder ikke livsmiljø- faser- livsmedier som er satt i 

kategori av utvidet naturmangfoldverdi og dermed ikke utvidet forvaltningsmessig betydning (lokalt 

nivå) med naturtypeverdier som ikke er gitt miljøvekt ut fra gjeldende instruks (NiN2-instruksen) og 

det er heller ikke registrert arts- funksjonsområde som er satt i kategori av utvidet 

forvaltningsprioritet knyttet til andre livsmiljø- livsmiljøfaser eller livsmedier i noen naturtypesystem 

innenfor delområdet. Ut fra at naturmangfoldverdien er gitt lav forvaltningsprioritet (litt høyere 

vekting for arts område-funksjonen) så vil også en omfattende endring gi mindre grad av negativ 

effekt – og der deler av naturmangfoldet blir endret (negativt påvirket) vil dette gi en lavere grad av 

negativ belastning. 

Arealet som dekker delområde 3., er innenfor soner som er foreslått regulert til industriformål, dette 

kan resultere i at dagens naturtilstand blir endret – og i ulik grad bli belastet (ut fra endringsgraden 

og hvor mange elementer som blir berørt) men ut fra at naturmangfoldverdien ikke er gitt så høy 

forvaltningsprioritet at skadereduserende tiltak er nødvendig ut fra NiN2-instruksen.  
 

 Tabell 5. Tiltakets konsekvens. 

Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-
skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor hvert delområde 

  Dagens 
situasjon 
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0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor hvert delområde 

  Naturlig 
suksesjon 

    

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde 

   Ny situasjon 
-uten 
restaurering 

   

 

I endret situasjon (A1), uten noe form for avbøtende-skadereduserende tiltak vil gi noe skade på 

naturmangfoldverdien målt ut fra dagens situasjon (0a- alternativet).  

I forhold til naturlig endring- i situasjon der området ikke blir regulert (ut fra ønsket tiltak) så vil 

naturlig suksesjon gi økologisk virkningseffekter i forhold til ulike naturlige økologiske prosesser i 

terrestrisk og limnisk miljø, naturlig suksesjon vil trolig i liten grad av skadelig effekt på 

naturtilstanden i dag.  

Ut fra at det ikke er naturtyper eller arts- livsmiljø- økologiske funksjoner med utvidet verdi- 

forvaltningsmessig betydning- så der det ikke foreslått skadereduserende tiltak innenfor dette 

delområdet.   

 

Oppsummering av delområdets forvaltningsverdi- prioritet ut fra fastsatte kriterier. 
Tabell 6. Naturtyper vurdert ut fra verdi- oppsummering.  

Naturtyper som er vurdert og 
satt i verdi-kategorier RL 

FV- 
Betyd. 
Verdi 

Lokalitetsverdi på de aktuelle naturtyper og 
funksjonsområder i tilknytning til delområde 4., med 
ferskvann- våtmark og fastmarksystemer. 

 

    

Naturlig åpne områder. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Skog. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Våtmark. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Ferskvann. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 
Naturtyper    Lav kvalitet   

Funksjonsområder       

Konsekvens- 

tiltakssonen 

++++ +++ ++ + 0 - -- --- ---- 

Med a-tiltak          

Uten a-tiltak          
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Delområde 4 Kattetjødn. - sentralt punkt, UTM 32 Ø435256-N6456182. 

Naturtypekartlegging av lokaliteten som omfatter selve Kattetjødn og omkringliggende 

areal med våtmark og i mindre grad fastmark-systemer. 

 

 
Figur 1. Bilder som viser ulike deler av myr-komplekset og våtmark som dekker den største arealandelen i dette delområdet, 
partier av åpen jordvannsmyr med mykmatte nær strandsonen til Kattetjødn, parti med hvitmyrak i feltsjiktet. 
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Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert 
mosaikkdeler for vurderingsområdet Kattetjødn. Hentet fra Metodeutvikling for skogkartlegging 2017 – Bio 
Fokus-rapport 2017-4 (utvidet versjon). 

Hoved-
gruppe 

Type Grunntype  

Ferskvann 
L2- Eufotisk limnisk 
sedimentbunn 

L2-5 Temmelig til svært fattig myrtorvbunn  

 F2-Sirkulerende innsjømasser 
F2-7 Klare (humøse) kalkfattige innsjømasser i små 
tjern (dammer- og pytter) 

 

Våtmark V1- Åpen jordvannsmyr V1- 1-5 Temmelig til svært kalkfattig myrmatte  

 V1 V1-21/22 Temmelig til svært kalkfattig myrkant  

 V3- Nedbørsmyr 
V3-6 Ombotrof myrkant (liten dekning i småskala-
mosaikk sammen med jordvann myr-kant) 

 

Fastmark- 
Naturmark 

T1- Nakent berg 
T1-44 Bergknaus- i småskalamosaikk sammen med 
grunnlendt mark og våtmark.  

 

 T2-Åpen fastmark T2-1 Åpen kalkfattig lyngmark i mosaikk  

 T4- Skogsmark T4-9 Lyngskog, delvis i mosaikk  

Totalsum 7 typer 8 grunntyper  

 

Selve vannforekomsten i Kattetjødn – 231 moh., er i størst grad definert ut fra miljøvariabelen 

størrelsesrelatert miljøvariabel (SM), da dette er en liten ferskvannslokalitet i ett myr-tjern, med 

bunnsubstrater som i størst grad dekket av eufotisk limnisk sedimentbunn, av typen myrtorvbunn 

(L2-5). De frie innsjømassene består av klare (humøse) kalkfattige vannmasser i dammer og pytter 

(F2-1). Disse forhold er styrende for livsmiljøet – og mangfoldet av livsmedier knyttet til denne 

forekomsten. Størrelsesforhold har størst betydning for begrensning av artsvariasjonen i 

vannsystemet og vannmiljøet er ellers i stor grad preget av å være kalkfattig – dystroft (KA- ab), dette 

begrenser normal hovedtypevariasjon i artsgruppe-sammensetning. Det er lite vegetasjon i selve 

vannforekomsten- og det er mindre partier med fattig- lite utviklet og dårlig definert flyteblad-

vegetasjon- av flotgras-utforming (P2a), i deler av vannmiljøet. Vegetasjonen i bunnsubstratet er i 

størst grad dekket av fattig mose-sjøbunn – horntorvmose-utforming (P6b). Vannlokaliteten er ellers 

definert ut fra romlig strukturvariasjon – og har liten nedbørsfeltstørrelse, lite-grunt vannflateareal 

preget av myrkomplekset i omkringliggende areal med spesielle sorterte sedimenter (S3S-e myrtorv), 

disse variablene betinger bunnsubstratene i innsjøen. Livsmiljøet og livsmediene i vannsystemene 

preges også av at vannforekomsten er isolert og ikke har forbindelser til andre- større 

vannforekomster i nærliggende areal og er livsmiljøsammensetningen -mangfoldet av arter er derfor 

preget av miljøvariabelen som styrer konektivitet (KO). Tilstandsvariasjon innenfor vannsystemet – 

og influenssonen til ferskvannslokaliteten er i liten grad påvirket av menneskebetinget forstyrrelser i 

dag- men miljøforholdene er trolig i større grad preget av tidligere aktivitet- og tidligere aktiv hevd i 

fastmarka - og andre kultiveringstiltak i selve vannmiljøet- og strandsonen rundt. Lokaliteten er ikke 

preget av luft- og vann-spredde miljøgifter, eutrofiering, eller andre former for menneskebetinget 

forurensning og det er ikke blitt registrert fremmede arter. 

I sonen mellom ferskvannssystemet og våtmarks- fastmark-systemet har ikke strandsonemiljø partier 

med utviklet helofytt-ferskvannsump. Denne sonen er i størst grad dekket av torv fra 

omkringliggende myrkompleks og er utenom dette er det vegetasjonsdekning med kortskudd-strand 

av fattig utforming (O1a). Kantsoner med myrdekket mark gir grunnlag for akkumulering av organisk 

materiale og dannelse av ny torv i våtmark i partier som grenser mot strandsonen.  

Hovedgrupper av naturtypeutforminger som danner kantsoner mot ferskvannlokaliteten er innenfor 

våtmarkssystemet og i liten grad innenfor fastmark-systemet. Landskapet i omkringliggende areal er 

preget av landformer styrt av torvmarksformer (3TO) og ulike fattige myrkomplekser som definerer -
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betinger livsmiljøet ut fra torvmarkas forstyrrelseseffekt og myrprosess-forårsaket miljøstress på 

omgivelsene- som habitat for arter og substrater for livsmedier knyttet til lokaliteten. Andre 

terrengforårsakede forstyrrelser har mindre betydning for livsmiljøsammensetningen. Det er også 

småskalavariasjon mellom landskapsformer preget av våtmark-torvmarksubstrater og 

substratstrukturer på land, med åpen grunnlendt mark- og i mindre grad skogdekket fastmark. 

Områdene som grenser mot vannforekomsten preges av at fastmarka har lite innhold av organisk 

jord, med opprinnelsestyper av lite utviklet rå-humus i åpen – delvis tre-satt grunnlendt fastmark og 

fastmarkskogsmark som er barskog-dominert.  

Deler av landskapet som er dominert av våtmarkssystemer er definert ut fra landskapsformer og 

myrkompleksets grunntypevariasjon, i tillegg til de hydrologiske forhold i – og knyttet til torvmarka, 

samt torvsubstratets struktur, profil og artssammensetning- dominans (dominerende- tyngdepunkt- 

konstante- vanlige-arter) knyttet til de ulike myr-typene- innenfor de ulike myrkompleksene 

(segmenter, strukturer- og mikrostruktur).   

På denne lokaliteten (i deler med myrdekket mark i dette delområdet) er det delvis torvmarks-

former (hydromorfologiske typer) satt i grupper av flatmyr (3TO- FL)- og definert innenfor 

hovedtyper av åpen jordvannsmyr (V1). I delene av myra der torvdannelsen skjer i - eller over åpent 

vann (i vannsystemet), er torvmarksformen definert i form av flytematte-myr og bunn-myr (i selve 

tjernet). I andre deler av myr-komplekset der det er svakt hellende terreng er det forekomster hvor 

torvmarksformen i større grad er bakkemyr (3TO-BA) – og definert innenfor hovedtyper av 

nedbørsmyr (minerogen myr, V3). Mellom disse formene er det soner dekket av blandingsmyr-

systemer (3TO-BL)- disse myrelementene er preget av en blandet struktur mellom ombotrof- og 

minerotrof struktur og varierende tue-løsbunn- gradienter. Partier med myrdekket mark- og deler 

der det er overvekt av torvsubstrater består av en større arealenhet og som danner 

sammenhengende myrflater med kalkfattig torvmark og utforminger av åpen- og i liten grad skog- og 

krattbevokst jordvannsmyr (V1) i størst grad i form av myrkant (V1-21/22)- men også myrflater, og 

delvis i mosaikk med nedbørsmyr – og ombotrof myrkant. Den myrdekkede marka danner gradienter 

ut fra tørr- fuktig torvprofil på vekslende ombotrofe- og minerostrofe grunntyper. I tørrere tue-nivå 

av myrkomplekset er det fattige tuemyr utforminger av vegetasjonstyper i fattig tuemyr (K2)- 

«Røsslyng-dvergbjørk utforming» (K2a), og delvis ombotrof tuemyr (J2)- «Røsslyng -rusttorvmose 

utforming (J2a). Vegetasjonen i de tørreste myrpartiene dekkes i stor grad av røsslyng og andre 

lyngtyper sammen med bjørk, kornstarr, tranebær og krekling. Vegetasjonstypen som dekker den 

største delen av myrkomplekset er kalkfattige fastmattemyrer og utforminger av- «Klokkelyng-rome- 

utforming» (K3a) og i mindre grad ombotrofe fastmattemyrer (J3), med- «torvull-rødtorvmose 

utforming» (J3a). Vegetasjonen i fastmattesystemene er dekket av hvitlyng, klokkelyng, rome, 

gråstarr, sveltstarr, myrull, blåtopp, vortetorvmose og dvergtorvmose. På delene av torvmarka med 

størst fuktighet i torvas overflate er det vegetasjonstyper av- «Kalkfattig mykmatte (K4a) og - løsbunn 

utforming» (K4b) - og mindre flater med «Ombotrof mykmatte, Hvitmyrak- vasstorvmose utforming» 

(J3c). I deler av mykmattene er feltsjiktet er noe utviklet og domineres av blåtopp med varierende 

dekning av duskull, torvull, rome, bjørneskjegg, gråstarr, stjernestarr og rundsoldogg. På fuktigere 

løsbunn er det størst dekning av hvitmyrak, sivblom og delvis dekning av dystarr og trådstarr, myrull, 

og bunnsjiktet er helt dominert av torvmoser. Vegetasjonstypen mangler tre-sjikt eller er dekket av 

enkelttrær av furu og bjørk, busksjiktet er lite utviklet og preges av få arter der risbjørk, bjørk, 

trollhegg og pors har noe dekning. Partiene med våtmark – og kalkfattige utforminger av myr-dekket 

mark blir definert ut fra variasjoner av ulike miljøstressbetinget forstyrrelser knyttet til de økologiske 
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prosessene i myras egenskaper. Myrkomplekset i dette området har delvis storskala-variasjon i myras 

egenskaper, der variasjonen i størst grad er knyttet til det torvdannende systemets størrelse (myras 

dybde i forhold til terrengdekning) og småskalavariasjoner i form av sumpmarkas torvproduserende 

evne -akkumulasjon (TE-0), tørrleggingsvarighet (TV-d/e), myrflatepreg (MF-abcd), vanntilførsel (VF) 

og i tillegg ut fra menneskebetinget forstyrrelser- hevdintensitet. Tilstanden innenfor myrkomplekset 

er preget av intakt hydrologi (DR1).   

Arealet i fastmarksystemene har mindre arealdekning og preges av, lite kalkinnhold (KA-1), liten 

uttørkingsfare (UF-0), vannmetning- med vekslende frisk-fuktig-våt mark (VM ab+), tidligere svært 

ekstensivt hevd (HI b) og tilhører boreonemoral bioklimatisk sone (BS-BN), fastmarka består i størst 

grad av små bergknauser og åpen kalkfattig grunnlent lyng-mark og lav- mark(T2-1/2) og delvis i 

mosaikk med glissent tre-satt skogsmark (T4) av lyngtyper (T4-9). Arealet med tre-sjikt dekning er 

ikke sammenhengende barskog-dominert (B2L) med lavvokst og vekstredusert furu og spredte 

grupper med bjørk som er i eldre tre-sjikt suksesjonstilstand (TS), på lav bonitet og på tørr- fuktig 

mark. Tre-sjiktdekningen har ujevn og lav dekning og består av vekstreduserte furu og boreale 

løvtrær, der skogdekningen og sjikt-strukturen i stor grad er preget av mindre terrenguro og mindre 

terrenghelning og småkupert landskap med flate ås-topper og små forsenkninger i landskapet.  Det 

er ikke sammenhengende skogsmark og områdene med delvis tre-sjiktdekning er preget av å være 

en sjiktet, skog med lav-usammenhengende tre-tetthet og liten variasjon i skogbestandsdynamikk, 

struktur- og tilstandsfaser innenfor tredekket areal. Det er ikke innhold av naturgitte objekter i form 

av stående- og liggende død ved, og lite trematerialer som er i nedbrytingsfaser og ikke innhold av 

gamle- grove enkelttrær. Det er heller ikke blitt registrert spesielle livsmedier på levende trær eller 

andre forvaltningsprioritert livsmiljø- strukturer- tilstander knyttet til skog- og tre-satt fastmark. 

Vegetasjonen på de tørreste partiene i skogdekket mark har ett feltsjiktet som dominerer av ved-

vekster (røsslyng, blokkebær, blåbær, tyttebær, krekling) og i fuktmettede partier fattig gress-typer 

(blåtopp, bjørneskjegg og gråstarr). Bunnsjiktet har varierende dekning av mose og lav, og består av 

«moser -lav fra fattig-skogsmark», (bjørnemoser, ribbesigd, heigråmose, heiflette, furumose, 

furutorvmose og reinlav-arter). Vegetasjonstypen er dekket av utforminger der skogbunnen er 

dekket av glissent tre-satt lyngskog, i form av Bærlyng-furuskog – tyttebær utforming (A2a), 

Knausskog- blåmose- furu utforming (A6c) og humid utforming (A6d). Det er også på små 

arealenheter partier med mer sammenhengende åpen barskogdominert skogsmark innenfor grupper 

av Røsslyng- blokkebærfuruskog- og mest fuktig utforming» (A3d). Partiene med fastmark defineres 

ut fra opprinnelsestyper for fastmarksystemene, innhold, dekning (frekvens) og sammensetning av- 

og størrelse på substrater knyttet til ulike sjikt (bunn-felt- busk- tre-sjikt), substratstrukturer med ulik 

innbyrdes variasjon mellom- og innenfor grovere- finere uorganiske substrater, substratvariasjon i 

partier med organisk jord med ulik nedbrytingsgrad, forvitring, substratstruktur-fuktighet, 

substratvariasjonen på levende planter, ved-livsmedier, på bark, ved og markboende sopp, dødt 

plantemateriale, levende (og døde) dyr og syntetiske livsmedier på land.  Miljøvariabler er ellers i 

størst grad knyttet til terrengforhold styrt av terrengforårsaket helningsbetinget-vindforårsaket 

forstyrrelser (intensitet)-terrengdisponering, naturlig suksesjon og solinnstråling. Dette styrer arts- 

artsgruppesannesetning, tilstandsrelatert objekt innhold, mengde av død-ved og trematerialer i 

nedbrytingsfaser, trær med spesielle livsmedier, gamle trær, romlig strukturvariasjon og 

tilstandsvariasjoner knyttet til ulike livsmiljø innenfor de ulike fastmarksystemene. Fastmarka i dette 

delområdet er i liten grad påvirket av menneskebetinget forstyrrelser og fremmede gjenstander, 

disse forhold er i liten grad styrende for livsmiljøet- og livsmiljøfaser, og betinger i liten grad 

innholdet av livsmedier og substrat-mangfold-variasjon-struktur. I områdene som er dekket med 

skogsmark er tilstanden til trematerialer (substrater-livsmedier knyttet til levende- og død ved- bark 

og særlig treaktige planter) i liten grad preget av skogbruksaktivitet.  
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Eventuelle forekomster av naturtyper og naturobjekt med utvidet verdi som er vektlagt i forhold til 

denne utredningen, innenfor Kattetjødn-området. 

I Naturbasen, artsdatabanken og andre aktuelle kilder er det tidligere ikke registrert naturtyper eller 

naturelementer med stor verdi for det biologiske mangfoldet, innenfor Kattetjødn eller i influenssonen 

til delområdet.  

Tabell 2. Verditabell ut fra verdi-vektorer, knyttet til naturtype-systemer i delsone 4. (- negativ verdi,0 uten funn 
med utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

FD4 Verdi 
Sammen
-ligning 

NiN2 -
DNhb
-15 
type-
verdi 
  

NiN2- 
kvalitet 

Funksjon 
 

 

Livsmiljø 
med 
spesielt 
livsmedium 
 

 

Rødliste 
naturtype  

Rødliste 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av livs- 
miljø og 
hydroligi  

Sjeldne, 
spesielle- 
artsrike  
Veg. typer   

Kvalitet ut 
fra bruk- 
aktivitet  

Inngangs
verdi 
Verdi  
Vekting 
(%)  
Poeng  

 
D4 * * ** 0 0 0 ** 0 0 

Ikke 
vektet 
 

 

Analysen ut fra disse NiN2/DNhb-15-vektorer innenfor delområde 4., er utenfor naturmangfoldverdi- 

vekting som gir poeng ut fra NiN2- instruksen (i kategori av stor- særlig stor naturtype- funksjons 

verdi og utvidet lokalitetskvalitet) og har ut fra dette naturmangfold som er satt kategori som ikke 

overstiger høyere grad av forvaltningsprioritet (ut fra standarden) og er dermed vektet med middels- 

liten naturtypeverdi. Verditabellen ut fra alle de aktuelle variablene som viser NiN2- 

naturtypeverdien og DN-håndbok 15- malen, er satt i kategorier som ikke overstiger middels verdi 

(**) og blir derfor ikke miljøvektet ut fra denne instruksen.  

I deler av denne lokaliteten er det livsmiljø – livsmiljøtjenester og livsmedieinnhold som er klassifisert 

til å bli gitt forvaltningsprioritet. Det er knyttet utvidet lanskapsøkologisk verdi til våtmark i 

delområdet, dette ut fra myras økologiske funksjonsverdi som torvproduserende enhet er gitt stor 

forvaltningsmessig betydning. Ut fra denne funksjonsverdien er myrdekket mark –definert som 

landskaps-økologisk funksjonsområde, satt i verdi-vektklasse 1-2 (0-4)- og ut fra dette gitt 

forvaltningsmessig prioritet.  

Myrkomplekset har også litt utvidet forvaltningsprioritet ut fra grunntypevariasjon og ut fra 

hydrologisk- og tilstandskvalitet med intakte systemer. Tilstanden er preget av intakt hydrologi (lite 

menneskebetinget forstyrrelser) og deler med våtmark er satt i kategori av noe utvidet 

forvaltningsmessig betydning- og ut fra DN-håndbok 13 er det naturtyper som er vektet som lokalt 

viktig naturtypeforekomst (naturmangfold satt i kategori av C- verdi ut fra denne instruksen).  

Det er utenom denne landskap- økologiske funksjonen og myrdekket mark som er gitt noe utvidet 

forvaltningsprioritet, ikke livsmiljø som er i kategori av stor – særlig stor naturmangfoldverdi ut fra 

naturtype vekting ut fra NiN2-instruksen og DN hb.15, det er heller ikke registrert arts 

funksjonsområde som er satt i kategori av stor -særlig stor forvaltningsmessig betydning (gitt 

forvaltningsprioritet) innenfor dette delområdet.  
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Figur 2. Kartskisse som viser våtmark og myrkomplekset som er gitt middels stor verdi ut fra landskaps-økologisk 
funksjonsverdi som torvproduserende enhet og som også er vektet med lokalt stor naturtypeverdi ut fra DN hb13. 

Tabell 3. Verdivekting-tabell knyttet naturtype- og funksjonsverdi i delsone 4. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN2- metodikk og 
limnisk miljø ut fra 
DN hb15.  
 

Det er ikke registrert 
naturtyper som er 
gitt miljøvekt ut fra 
NiN2- hb15- 
instruksen   

    

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter DN hb13. 

 Det er registrert 
naturtyper i 
våtmarkssystemet 
som er vektet 
som lokalt viktig 
forekomst 

   

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

Ikke registrert verdi 
for spesielle 
artsgrupper- eller 
livsmedier i noen 
livsmiljø. 

    

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

  Deler med 
myrdekket mark 
har en viktig 
økologisk 
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funksjonsverdi, - 
og blir gitt middels 
høyforvaltnings-
prioritet. 

Verdivekting i forhold til naturtyper i terrestrisk- og limnisk miljø er gitt en vektor som tilsvarer en 

vektklasse med ubetydelig (ikke utvidet) naturmangfoldverdi ut fra kriteriene som er brukt i denne 

instruksen. I forhold til naturtypevekting ut fra DN hb13 er deler av myrdekket mark satt i kategori av 

naturtypeverdi med stor lokal verdi og er derfor satt med noe verdi ut fra de kriteriene som er brukt i 

denne instruksen.  

Verdivekting i forhold til funksjonsområdeverdi som viser landskaps økologiske funksjon er det gitt 

en vektor som tilsvarer vektklasser med middels stor verdi (høyere verdiklasse ut fra den 

forvaltningsmessige betydningen av våtmarkas evne til torvproduksjon) for naturmangfoldet 

(funksjonen) ut fra kriteriene som er brukt i denne instruksen. Verdivekting i forhold til 

funksjonsområdeverdien som artsfunksjonsområde er gitt en vektor som tilsvarer vektklasser med 

ubetydelig (ikke vektet) naturmangfoldverdi.  

Tabell 4. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 

     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

  Belaster del-soner 
med naturtype-
grunntyper med 
litt utvidet verdi 

  

Økologiske 
funksjons-
områder for arter 

 Belaster i liten 
grad viktige 
funksjoner for 
arter og 
livsmedier knyttet 
til lokaliteten 

   

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

  Belaster i middels 
stor grad myras 
økologiske 
funksjonsverdi 

  

Tiltaket omfang 
for lokaliteter som 
dekker lokalitet i 
delområde VDD8 

   En større 
arealandel kan 
bli negativt 
belastet av ny 
regulering 

 

Dette delområdet inneholder livsmiljø- faser- livsmedier som er satt i kategori av noe 

naturmangfoldverdi og dermed litt utvidet forvaltningsmessig betydning (lokalt nivå) med 

naturtypeverdien er ikke så høyt vektet at den klassifiserer til å bli vektet med stor 

forvaltningsmessig betydning ut fra gjeldende instruks (NiN2-instruksen)  og det er heller ikke 

registrert arts- funksjonsområde som er satt i kategori av stor -særlig stor forvaltningsprioritet 

knyttet til andre livsmiljø- livsmiljøfaser eller livsmedier i noen naturtypesystem.  

Det er knyttet utvidet lanskapsøkologisk verdi til våtmark i delområdet, dette ut fra myras økologiske 

funksjonsverdi som torvproduserende enhet er gitt stor forvaltningsmessig betydning.  

Arealet som dekker delområde 4., er innenfor soner som er foreslått regulert til industriformål, dette 

kan resultere i at dagens naturtilstand blir endret – og i ulik grad bli belastet (ut fra endringsgraden 

og hvor mange elementer som blir berørt) men ut fra at naturmangfoldverdien ikke er gitt så høy 

forvaltningsprioritet at skadereduserende tiltak er nødvendig ut fra NiN2-instruksen. En 

gjennomføring områderegulering der større deler av våtmarka innenfor dette delområdet blir sterkt 

berørt- belastet- eller der våtmarkssystemet blir ødelagt, vil gi noe- middels stor negativ effekt. I 
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forhold til den landskaps-økologiske funksjonsverdien- i form av våtmarkas torvproduserende evne 

som er gitt forvaltningsprioritet så vil endring av naturtilstanden i dag gi middels stor belastning og 

dermed noe høyere negativ effekt. 
 

 Tabell 5. Tiltakets mulige konsekvens. 

Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
skade 

- 
Noe 
skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig  

0a-alt. Uten endring, 
innenfor hvert delområde 

  Dagens 
situasjon 

    

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor hvert delområde 

  Naturlig 
suksesjon 

    

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde 

   Naturtype -
uten 
avbøtende 
tiltak 

Funksjons-
verdi- uten 
avbøtende 
tiltak 

  

 

I endret situasjon (A1), uten noe form for avbøtende-skadereduserende tiltak vil dette gi noe – 

middels stor skade på deler av naturmangfoldverdien målt ut fra dagens situasjon (0a- alternativet). 

Det er deler av våtmarkssystemet som er lokalt viktig naturtype (etter DN hb13.) og 

våtmarkssystemet har en viktig funksjon som torvproduserende enhet, ut fra dette er 

naturtypelokaliteten gitt litt høyere – og middels stor forvaltningsmessig prioritet. 

I forhold til naturlig endring- i situasjon der området ikke blir regulert (ut fra ønsket tiltak) så vil 

naturlig suksesjon gi liten negativ (positiv) påvirkningseffekt i forhold til naturlige økologiske 

prosesser i terrestrisk og limnisk miljø, sammenlignet med naturtilstanden i dag.  

Ut fra at det er naturtyper eller arts- livsmiljø- økologiske funksjoner som er gitt miljøvekt i med 

naturtypeverdi- forvaltningsmessig betydning av middels høy verdi-vekt så er det foreslått 

avbøtende- og skadereduserende tiltak som skal redusere den potensielt skadelige virkningen – 

særlig i forhold til funksjonsverdien i forhold til naturtilstanden i dag. Verdien og 

forvaltningsprioritetsgraden er likevel ikke gitt så høy vekting at naturtypeforekomsten blir gitt 

miljøvekt ut fra Nin2-instruksen, dette reduserer kravet til å iverksette skadereduserende tiltak 

innenfor dette delområdet. Det er likevel et klart forvaltningsmessig anbefaling- og behov, for at 

partier med myrdekket mark som har en viktig funksjon som torvproduserende enhet i størst mulig 

grad blir bevart innenfor den nye reguleringsplansonen i ny situasjon (A1.). 

 

Oppsummering av delområdets forvaltningsverdi- prioritet ut fra fastsatte kriterier. 
Tabell 6. Naturtyper vurdert etter NiN2 instruksen og DN hb-13 og 15. 

Naturtyper som er vurdert og 
satt i verdi-kategorier RL 

FV- 
Betyd. 
Verdi 

Kvalitet på de aktuelle naturtype i tilknytning til 
tiltakssone 4 

 

    

Naturlig åpne områder. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Skog. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Våtmark. 0 
 Naturtype med noe miljøvekt og funksjonsområde med 

middels stor miljøvekt. 

Ferskvann. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 
Naturtyper    Middels kvalitet   

Funksjonsområder    Middels kvalitet   

Konsekvens- 

tiltakssonen 

++++ +++ ++ + 0 - -- --- ---- 

Med a-tiltak          

Uten a-tiltak          
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Delområde 5 liten tjern på Kragesteinhei-sentralt punkt UTM-32 Ø434928-n6456952. 

Naturtypekartlegging av lokaliteten som omfatter selve tjernet og omkringliggende areal. 

 

 
Figur 15. Bilder som viser deler av lokaliteten med fattig åpen jordvannsmyr i parti med mykmatte dekket med torvmoser i 
bunnsjiktet og mindre utviklet feltsjikt med torvull-dominans. 

Tabell 1. Viser oversikt over antall, areal og andel av registrerte kartleggingsenheter inkludert 
mosaikkdeler for vurderingsområdet Kattetjødn. Hentet fra Metodeutvikling for skogkartlegging 2017 – Bio 
Fokus-rapport 2017-4 (utvidet versjon). 
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Hoved-
gruppe 

Type Grunntype  

Ferskvann 
L2- Eufotisk limnisk 
sedimentbunn 

L2-5 Temmelig til svært fattig myrtorvbunn  

 F2-Sirkulerende innsjømasser 
F2-7 Klare (humøse) kalkfattige innsjømasser i små 
tjern (dammer- og pytter) 

 

Våtmark V1- Åpen jordvannsmyr V1-21/22 Temmelig til svært kalkfattig myrkant  

 V3- Nedbørsmyr 
V3-6 Ombotrof myrkant (liten dekning i småskala-
mosaikk sammen med jordvann myr-kant) 

 

Fastmark- 
Naturmark 

T1- Nakent berg 
T1-44 Bergknaus – i småskalamosaikk sammen 
med åpen- spredt tre-satt grunnlendt fastmark. 

 

 T2-Åpen fastmark T2-1 Åpen kalkfattig lyngmark- i mosaikk  

 T4- Skogsmark T4-9 Lyngskog i småskalamosaikk  

Totalsum 7 typer 7 grunntyper  

 

Selve vannforekomsten i tjernet i Kragesteinshei – 258 moh., er i størst grad definert ut fra 

miljøvariabelen størrelsesrelatert miljøvariabel (SM), da dette er en liten ferskvannslokalitet i ett 

myr-tjern, med bunnsubstrater som i størst grad dekket av eufotisk limnisk sedimentbunn, av typen 

myrtorvbunn (L2-5). De frie innsjømassene består av klare (humøse) kalkfattige vannmasser i 

dammer og pytter (F2-1). Disse forhold er styrende for livsmiljøet – og mangfoldet av livsmedier 

knyttet til denne forekomsten. Størrelsesforhold har størst betydning for begrensning av 

artsvariasjonen i vannsystemet og vannmiljøet er ellers i stor grad preget av å være kalkfattig – 

dystroft (KA- ab), dette begrenser normal hovedtypevariasjon i artsgruppe-sammensetning. Det er 

lite vegetasjon i selve vannforekomsten- og det er mindre partier med fattig- lite utviklet og dårlig 

definert flyteblad-vegetasjon- av flotgras-utforming (P2a), i deler av vannmiljøet. Vegetasjonen i 

bunnsubstratet er i størst grad dekket av fattig mose-sjøbunn – horntorvmose-utforming (P6b). 

Vannlokaliteten er ellers definert ut fra romlig strukturvariasjon – og har liten nedbørsfeltstørrelse, 

lite-grunt vannflateareal preget av myrkomplekset i omkringliggende areal med spesielle sorterte 

sedimenter (S3S-e myrtorv), disse variablene betinger bunnsubstratene i innsjøen. Livsmiljøet og 

livsmediene i vannsystemene preges også av at vannforekomsten er isolert og ikke har forbindelser 

til andre- større vannforekomster i nærliggende areal og er livsmiljøsammensetningen -mangfoldet 

av arter er derfor preget av miljøvariabelen som styrer konektivitet (KO). Tilstandsvariasjon innenfor 

vannsystemet – og influenssonen til ferskvannslokaliteten er i liten grad påvirket av 

menneskebetinget forstyrrelser i dag- men miljøforholdene er trolig i større grad preget av tidligere 

aktivitet- og tidligere aktiv hevd i fastmarka - og andre kultiveringstiltak i selve vannmiljøet- og 

strandsonen rundt. Lokaliteten er ikke preget av luft- og vann-spredde miljøgifter, eutrofiering, eller 

andre former for menneskebetinget forurensning og det er ikke blitt registrert fremmede arter. 

I sonen mellom ferskvannssystemet og våtmarks- fastmark-systemet har ikke strandsonemiljø partier 

med utviklet helofytt-ferskvannsump. Denne sonen er i størst grad dekket av torv fra 

omkringliggende myrkompleks og er utenom dette er det vegetasjonsdekning med kortskudd-strand 

av fattig utforming (O1a). Kantsoner med myrdekket mark gir grunnlag for akkumulering av organisk 

materiale og dannelse av ny torv i våtmark i partier som grenser mot strandsonen.  

Hovedgrupper av naturtypeutforminger som danner kantsoner mot ferskvannlokaliteten er innenfor 

våtmarkssystemet og i liten grad innenfor fastmark-systemet. Landskapet i omkringliggende areal er 

preget av landformer styrt av torvmarksformer (3TO) og ulike fattige myrkomplekser som definerer -

betinger livsmiljøet ut fra torvmarkas forstyrrelseseffekt og myrprosess-forårsaket miljøstress på 

omgivelsene- som habitat for arter og substrater for livsmedier knyttet til lokaliteten. Andre 

terrengforårsakede forstyrrelser har mindre betydning for livsmiljøsammensetningen. Det er også 

småskalavariasjon mellom landskapsformer preget av våtmark-torvmarksubstrater og 
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substratstrukturer på land, med åpen grunnlendt mark- og i mindre grad skogdekket fastmark. 

Områdene som grenser mot vannforekomsten preges av at fastmarka har lite innhold av organisk 

jord, med opprinnelsestyper av lite utviklet rå-humus i åpen – delvis tre-satt grunnlendt fastmark og 

fastmarkskogsmark som er barskog-dominert.  

Deler av landskapet som er dominert av våtmarkssystemer er definert ut fra landskapsformer og 

myrkompleksets grunntypevariasjon, i tillegg til de hydrologiske forhold i – og knyttet til torvmarka, 

samt torvsubstratets struktur, profil og artssammensetning- dominans (dominerende- tyngdepunkt- 

konstante- vanlige-arter) knyttet til de ulike myr-typene- innenfor de ulike myrkompleksene 

(segmenter, strukturer- og mikrostruktur).   

På denne lokaliteten (i deler med myrdekket mark i dette delområdet) er det delvis torvmarks-

former (hydromorfologiske typer) satt i grupper av flatmyr (3TO- FL)- og definert innenfor 

hovedtyper av åpen jordvannsmyr (V1). I delene av myra der torvdannelsen skjer i - eller over åpent 

vann (i vannsystemet), er torvmarksformen definert i form av flytematte-myr og bunn-myr (i selve 

tjernet). I andre deler av myr-komplekset der det er svakt hellende terreng er det forekomster hvor 

torvmarksformen i større grad er bakkemyr (3TO-BA) – og definert innenfor hovedtyper av 

nedbørsmyr (minerogen myr, V3). Mellom disse formene er det soner dekket av blandingsmyr-

systemer (3TO-BL)- disse myrelementene er preget av en blandet struktur mellom ombotrof- og 

minerotrof struktur og varierende tue-løsbunn- gradienter. Partier med myrdekket mark- og deler 

der det er overvekt av torvsubstrater består av en større arealenhet og som danner noe 

sammenhengende myrflater med kalkfattig torvmark og utforminger av åpen- og i liten grad skog- og 

krattbevokst jordvannsmyr (V1) i størst grad i form av myrkant (V1-21/22), og delvis i mosaikk med 

nedbørsmyr – og ombotrof myrkant. Den myrdekkede marka danner gradienter ut fra tørr- fuktig 

torvprofil på vekslende ombotrofe- og minerostrofe grunntyper. I tørrere tue-nivå av myrkomplekset 

er det fattige tuemyr utforminger av vegetasjonstyper i fattig tuemyr (K2)- «Røsslyng-dvergbjørk 

utforming» (K2a), og delvis ombotrof tuemyr (J2)- «Røsslyng -rusttorvmose utforming (J2a). 

Vegetasjonen i de tørreste myrpartiene dekkes i stor grad av røsslyng og andre lyngtyper sammen 

med bjørk, kornstarr, tranebær og krekling. Vegetasjonstypen som dekker den største delen av 

myrkomplekset er kalkfattige fastmattemyrer og utforminger av- «Klokkelyng-rome- utforming» 

(K3a) og i liten grad ombotrofe fastmattemyrer (J3), med- «torvull-rødtorvmose utforming» (J3a). 

Vegetasjonen i fastmattesystemene er dekket av hvitlyng, klokkelyng, rome, gråstarr, sveltstarr, 

myrull, blåtopp, vortetorvmose og dvergtorvmose. På delene av torvmarka med størst fuktighet i 

torvas overflate er det vegetasjonstyper av- «Kalkfattig mykmatte (K4a) og i mindre grad løsbunn 

utforming» (K4b). I deler av mykmattene er feltsjiktet er noe utviklet og domineres av blåtopp med 

varierende dekning av duskull, myrull, rome, bjørneskjegg, gråstarr, stjernestarr og rundsoldogg. 

Vegetasjonstypen mangler tre-sjikt eller er dekket av enkelttrær av furu og bjørk, busksjiktet er lite 

utviklet og preges av få arter der risbjørk, bjørk, trollhegg og pors har noe dekning. Partiene med 

våtmark – og kalkfattige utforminger av myr-dekket mark blir definert ut fra variasjoner av ulike 

miljøstressbetinget forstyrrelser knyttet til de økologiske prosessene i myras egenskaper. 

Myrkomplekset i dette området har delvis storskala-variasjon i myras egenskaper, der variasjonen i 

størst grad er knyttet til det torvdannende systemets størrelse (myras dybde i forhold til 

terrengdekning) og småskalavariasjoner i form av sumpmarkas torvproduserende evne -

akkumulasjon (TE-0), tørrleggingsvarighet (TV-d/e), myrflatepreg (MF-abcd), vanntilførsel (VF) og i 

tillegg ut fra menneskebetinget forstyrrelser- hevdintensitet. Tilstanden innenfor myrkomplekset er 

preget av intakt hydrologi (DR1).   
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Arealet i fastmarksystemene har mindre arealdekning og preges av, lite kalkinnhold (KA-1), liten 

uttørkingsfare (UF-0), vannmetning- med vekslende frisk-fuktig-våt mark (VM ab+), tidligere svært 

ekstensivt hevd (HI b) og tilhører boreonemoral bioklimatisk sone (BS-BN), fastmarka består i størst 

grad av små bergknauser og åpen kalkfattig grunnlent lyng-mark og lav- mark(T2-1/2) og delvis i 

mosaikk med glissent tre-satt skogsmark (T4) av lyngtyper (T4-9). Arealet med tre-sjikt dekning er 

ikke sammenhengende barskog-dominert (B2L) med lavvokst og vekstredusert furu og spredte 

grupper med bjørk som er i eldre tre-sjikt suksesjonstilstand (TS), på lav bonitet og på tørr- fuktig 

mark. Tre-sjiktdekningen har ujevn og lav dekning og består av vekstreduserte furu og boreale 

løvtrær, der skogdekningen og sjikt-strukturen i stor grad er preget av mindre terrenguro og mindre 

terrenghelning og småkupert landskap med flate ås-topper og små forsenkninger i landskapet.  Det 

er ikke sammenhengende skogsmark og områdene med delvis tre-sjiktdekning er preget av å være 

en sjiktet, skog med lav-usammenhengende tre-tetthet og liten variasjon i skogbestandsdynamikk, 

struktur- og tilstandsfaser innenfor tredekket areal. Det er ikke innhold av naturgitte objekter i form 

av stående- og liggende død ved, og lite trematerialer som er i nedbrytingsfaser og ikke innhold av 

gamle- grove enkelttrær. Det er heller ikke blitt registrert spesielle livsmedier på levende trær eller 

andre forvaltningsprioritert livsmiljø- strukturer- tilstander knyttet til skog- og tre-satt fastmark. 

Vegetasjonen på de tørreste partiene i skogdekket mark har ett feltsjiktet som dominerer av ved-

vekster (røsslyng, blokkebær, blåbær, tyttebær, krekling) og i fuktmettede partier fattig gress-typer 

(blåtopp, bjørneskjegg og gråstarr). Bunnsjiktet har varierende dekning av mose og lav, og består av 

«moser -lav fra fattig-skogsmark», (bjørnemoser, ribbesigd, heigråmose, heiflette, furumose, 

furutorvmose og reinlav-arter). Vegetasjonstypen er dekket av utforminger der skogbunnen er 

dekket av glissent tre-satt lyngskog, i form av Bærlyng-furuskog – tyttebær utforming (A2a),  

Knausskog- blåmose- furu utforming (A6c) og humid utforming (A6d).Det er også på små 

arealenheter partier med mer sammenhengende åpen barskogdominert skogsmark innenfor grupper 

av Røsslyng- blokkebærfuruskog- og mest fuktig utforming» (A3d), Skogsmarka i groper og svakt 

hellende terreng (mot våtmark og fattig myr) har ett feltsjikt som er dekket av grasvekster (blåtopp- 

dominerende, bjørneskjegg, kornstarr, torvmyrull, gråstarr, stjernestarr, småstarr), noe tre-vekster 

(røsslyng, hvitlyng, klokkelyng, blokkebær) og lite innhold av urter (rome, myrfiol). På de fuktigste 

partiene er bunnsjiktet helt dominert av moser (rødmuslingmose, heigråmose, knippegråmose, 

lyngtorvmose, stivtorvmose). Partiene med fastmark defineres ut fra opprinnelsestyper for 

fastmarksystemene, innhold, dekning (frekvens) og sammensetning av- og størrelse på substrater 

knyttet til ulike sjikt (bunn-felt- busk- tre-sjikt), substratstrukturer med ulik innbyrdes variasjon 

mellom- og innenfor grovere- finere uorganiske substrater, substratvariasjon i partier med organisk 

jord med ulik nedbrytingsgrad, forvitring, substratstruktur-fuktighet, substratvariasjonen på levende 

planter, ved-livsmedier, på bark, ved og markboende sopp, dødt plantemateriale, levende (og døde) 

dyr og syntetiske livsmedier på land.  Miljøvariabler er ellers i størst grad knyttet til terrengforhold 

styrt av terrengforårsaket helningsbetinget-vindforårsaket forstyrrelser (intensitet)-

terrengdisponering, naturlig suksesjon og solinnstråling. Dette styrer arts- artsgruppesannesetning, 

tilstandsrelatert objekt innhold, mengde av død-ved og trematerialer i nedbrytingsfaser, trær med 

spesielle livsmedier, gamle trær, romlig strukturvariasjon og tilstandsvariasjoner knyttet til ulike 

livsmiljø innenfor de ulike fastmarksystemene. Fastmarka i dette delområdet er ikke påvirket av 

menneskebetinget forstyrrelser og fremmede gjenstander, disse forhold er i liten grad styrende for 

livsmiljøet- og livsmiljøfaser, og betinger i liten grad innholdet av livsmedier og substrat-mangfold-

variasjon-struktur. I områdene som er dekket med skogsmark er tilstanden til trematerialer 

(substrater-livsmedier knyttet til levende- og død ved- bark og særlig treaktige planter) i liten grad 

preget av menneskebetinget jordbruks- og skogbruksaktivitet.  
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Eventuelle forekomster av naturtyper og naturobjekt med utvidet verdi som er vektlagt i forhold til 

denne utredningen, innenfor Kattetjødn-området. 

I Naturbasen, artsdatabanken og andre aktuelle kilder er det tidligere ikke registrert naturtyper eller 

naturelementer med stor verdi for det biologiske mangfoldet, innenfor Kragesteinshei eller i 

influenssonen til delområdet.  

Tabell 26. Verditabell ut fra NiN2-vektorer, knyttet til ferskvann-systemet i delsone 4. (- negativ verdi,0 uten 
funn med utvidet verdi, * liten verdi, ** middels verdi, ***stor verdi, ****særlig stor verdi).  

FD1 Verdi 
Sammen
-ligning 

NiN2 -
DNhb
-15 
type-
verdi 
  

NiN2- 
kvalitet 

Funksjon 
I form av 
torv prod 
evne. 
 

 

Livsmiljø 
med 
spesielt 
livsmed. 
 

 

Rødliste 
naturtype  

Rødliste 
arter 
  

Dynamikk 
-tilstand 
av livs- 
miljø  

Sjeldne, 
spesielle- 
artsrike  
Veg. typer   

Kvalitet 
ut fra 
bruk- 
tilstand 
  

Inngangsverd
i 
Verdi  
Vekting (%)  
Poeng  

 
D4 * * */** 0 0 0 * 0 ** 

Vektet ut 
fra funksjon 
 

 

Analysen ut fra disse NiN2/DNhb-15-vektorer innenfor delområde 3., er utenfor naturmangfoldverdi- 

vekting som gir poeng ut fra NiN2- instruksen (i kategori av stor- særlig stor naturtype- funksjons 

verdi og utvidet lokalitetskvalitet) og har ut fra dette naturmangfold som er satt kategori av lavere 

forvaltningsprioritet (ut fra standarden) og dermed vektet med middels- liten naturtypeverdi. 

Verditabellen ut fra alle de aktuelle variablene som viser NiN2- naturtypeverdien og DN-håndbok 15- 

malen, er satt i kategorier som ikke overstiger middels verdi (**) og blir derfor ikke miljøvektet ut fra 

denne instruksen.  

Det er innhold av våtmark- og torvproduserende systemer i myrkomplekser som dekker areal 

innenfor delområde 5., og det er også her knyttet økologisk funksjonsverdi til myrdekket mark ut fra 

myras torvproduserende evne, men på denne lokaliteten er det lavere dekningsgrad av våtmark og 

myra dekker areal med grunne torvmarker og det er trolig mindre torvproduksjon i dette 

myrområdet- og torvproduserende systemet. Ut fra disse økologiske forhold er denne 

funksjonsverdien ikke satt i verdi-vektklasser som blir gitt forvaltningsmessig prioritet og utvidet 

funksjonsverdi i forhold til myras torvproduksjon. Ut over denne utvidede funksjonsverdien er det 

ikke livsmiljø- faser- livsmedier som er i kategori av stor naturtypeverdi og det er heller ikke registrert 

arts funksjonsområder som er satt i kategori av stor -særlig stor forvaltningsmessig betydning (gitt 

forvaltningsprioritet), innenfor noen livsmiljø som dekker dette delområdet.  

Tabell 27. Verdivekting-tabell ut fra ulik metodikk knyttet til våtmark i delsone 8. 
Verdikriterier- 
Naturtyper 

Ubetydelig Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Naturtyper etter 
NiN2- metodikk og 
limnisk miljø ut fra 
DN hb15.  
 
 

Det er ikke registrert 
naturtyper som er 
gitt miljøvekt ut fra 
NiN2- hb15- 
instruksen   

    

Naturtyper i 
terrestrisk miljø 
etter DN hb13. 

 Det er registrert 
naturtyper i 
våtmarkssystemet 
som er vektet som 
lokalt viktig forekomst 

   

Arter- inkludert 
funksjonsområder 
 

Ikke registrert verdi 
for spesielle 
artsgrupper- eller 
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livsmedier i noen 
livsmiljø. 

Landskaps- 
økologiske 
funksjonsområder 

 Deler med myrdekket 
mark har en viktig 
økologisk 
funksjonsverdi, - og 
blir gitt noe høyere 
forvaltnings-prioritet. 

   

 
Verdivekting i forhold til naturtyper i terrestrisk- og limnisk miljø er gitt en vektor som tilsvarer en 

vektklasse med noe naturmangfoldverdi, men er ikke vektet så høyt at naturtypelokaliteten er gitt 

forvaltningsprioritet ut fra grensene for tildeling av miljøvekting som er brukt i NiN2 instruksen.  

Verdivekting i forhold til funksjonsområdeverdi som viser landskaps økologiske funksjon er det gitt 

en vektor som tilsvarer vektklasser med noe verdi (litt høyere verdiklasse ut fra den 

forvaltningsmessige betydningen av våtmarkas evne til torvproduksjon) for naturmangfoldet 

(funksjonen) ut fra kriteriene som er brukt i denne instruksen.  

Verdivekting i forhold til funksjonsområdeverdien som artsfunksjonsområde er gitt en vektor som 

tilsvarer vektklasser med ubetydelig (ikke vektet) naturmangfoldverdi. 

Tabell 28. Tiltakets omfang og virkning på dette delområdet. 

Påvirkning 

     

Liten<Stor 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Naturtyper 
 

 Belaster bare del-
soner med litt 
utvidet naturtype-
verdi- ikke Nin2-
vekt 

   

Økologiske 
funksjons-
områder for arter 

 Belaster i liten 
grad viktige 
funksjoner for 
arter og 
livsmedier knyttet 
til lokaliteten 

   

Landskaps-
økologiske  
funksjonsområder 

  Belaster i middels 
stor grad myras 
økologiske 
funksjon og i noen 
grad funksjon- og 
er sprednings-
korridor for arter. 

  

Tiltaket omfang 
for lokaliteter som 
dekker lokalitet i 
delområde VDD8 

   En større 
arealandel kan 
bli negativt 
belastet av ny 
regulering 

 

 

Dette delområdet inneholder livsmiljø- faser- livsmedier som er satt i kategori av noe 

naturmangfoldverdi og dermed litt utvidet forvaltningsmessig betydning (lokalt nivå) med 

naturtypeverdien er ikke så høyt vektet at den klassifiserer til å bli vektet med stor forvaltningsmessig 

betydning ut fra gjeldende instruks (NiN2-instruksen)  og det er heller ikke registrert arts- 

funksjonsområde som er satt i kategori av stor -særlig stor forvaltningsprioritet knyttet til andre 

livsmiljø- livsmiljøfaser eller livsmedier i noen naturtypesystem.  
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Det er knyttet litt utvidet lanskapsøkologisk verdi til våtmark i delområdet, dette ut fra myras 

økologiske funksjonsverdi som torvproduserende enhet er gitt utvidet forvaltningsmessig betydning.  

Arealet som dekker delområde 5., er innenfor soner som er foreslått regulert til industriformål, dette 

kan resultere i at dagens naturtilstand blir endret – og i ulik grad bli belastet (ut fra endringsgraden 

og hvor mange elementer som blir berørt) men ut fra at naturmangfoldverdien ikke er gitt så høy 

forvaltningsprioritet at skadereduserende tiltak er nødvendig ut fra NiN2-instruksen. En 

gjennomføring områderegulering der større deler av våtmarka innenfor dette delområdet blir sterkt 

berørt- belastet- eller der våtmarkssystemet blir ødelagt, vil gi noe negativ effekt. I forhold til den 

landskaps-økologiske funksjonsverdien- i form av våtmarkas torvproduserende evne som er gitt 

forvaltningsprioritet så vil endring av naturtilstanden i dag gi noe belastning og dermed negativ 

effekt. 
 

 Tabell 29. Tiltakets konsekvens i forhold til naturmangfoldverdien i dag. 

Konsekvens 

       

                          

+++/++++ 
Stor 
forbedring 

+/++ 
Forbedring 
av miljø 

0 
Ubetydelig  
Miljø-
skade 

- 
Noe skade 

-- 
Betydelig 
skade 

--- 
Alvorlig 
skade 

---- 
Svær 
alvorlig 
skade 

0a-alt. Uten endring, 
innenfor hvert delområde 

  Dagens 
situasjon 

    

0b-alt. Naturlig endring, 
innenfor hvert delområde 

  Naturlig 
suksesjon 

    

1-alt. Planlagt endring- 
innenfor hvert delområde 

   Ny situasjon 
-uten 
restaurering 

   

 

I endret situasjon (A1), uten noe form for avbøtende-skadereduserende tiltak vil dette gi noe skade 

på deler av naturmangfoldverdien målt ut fra dagens situasjon (0a- alternativet). Det er deler av 

våtmarkssystemet som er lokalt viktig naturtype (etter DN hb13.) og våtmarkssystemet har en viktig 

funksjon som torvproduserende enhet, ut fra dette er naturtypelokaliteten gitt litt høyere 

forvaltningsmessig prioritet. 

I forhold til naturlig endring- i situasjon der området ikke blir regulert (ut fra ønsket tiltak) så vil 

naturlig suksesjon gi liten negativ (positiv) påvirkningseffekt i forhold til naturlige økologiske 

prosesser i terrestrisk og limnisk miljø, sammenlignet med naturtilstanden i dag.  

Ut fra at det ikke er naturtyper eller arts- livsmiljø- økologiske funksjoner som er gitt miljøvekt i med 

naturtypeverdi- forvaltningsmessig betydning som er vektet så høyt at de blir gitt miljøvekt ut fra 

Nin2-instruksen så der det ikke påkrevd å iverksette skadereduserende tiltak innenfor dette 

delområdet. Det er likevel en klar forvaltningsmessig anbefaling at partier med myrdekket mark som 

har en viktig funksjon som torvproduserende enhet i størst mulig grad blir bevart innenfor den nye 

reguleringsplansonen i ny situasjon (A1.). 

 

Oppsummering av delområdets forvaltningsverdi- prioritet ut fra fastsatte kriterier. 
Tabell 3. Naturtyper vurdert ut fra naturtypeverdi – oppsummering. 

Naturtyper som er vurdert og 
satt i verdi-kategorier RL 

FV- 
Betyd. 
Verdi 

Kvalitet på de aktuelle naturtyper i tilknytning til 
delområde 5.- tjern på Kragesteinhei og myrdekket- og 
åpen fastmark i tilknytning til denne lokaliteten. 

 

    

Naturlig åpne områder. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Skog. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 

Våtmark. 0 
 Naturtype med utvidet miljøvekt og funksjonsområde 

med noe miljøvekt. 

Ferskvann. 0  Ingen naturtyper med utvidet verdi 
Naturtyper    Middels kvalitet   
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Funksjonsområder   Lav kvalitet    

Konsekvens- 

tiltakssonen 

++++ +++ ++ + 0 - -- --- ---- 

Med a-tiltak          

Uten a-tiltak          

 

 

 

 


