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FORORD 

Asplan Viak AS er engasjert av Harakollen boligutvikling AS for å vurdere hvilke naturverdier 
som finnes innenfor planområdet, samt hvilken konsekvens en eventuell boligutbygging har 
for naturmiljøet i området. 

Sissel Mjølnes har vært oppdragsleder og kontaktperson for Asplan Viak og Tor Einar 
Lundteigen har vært kontaktperson hos oppdragsgiver. Det rettes takk til Harakollen 
boligutvikling AS for oppdraget.  
 

Sandvika, 29.05.2016 
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1 INNLEDNING 

Asplan Viak AS, ved biolog Rein Midteng, vurderer i dette notatet naturverdiene innenfor et 
areal i Øvre Eiker kommune benevnt Harakollen. I tillegg vurderes kravene i Naturmang-
foldloven, konsekvensen av tiltaket, og det foreslås avbøtende tiltak. Det aktuelle området 
som er vurdert, er vist i figur 2. og området er planlagt brukt til boligformål. Midteng gjorde en 
befaring i området i lett snøføre 18.12.14 for å vurdere områdets potensielle naturverdier 
(Midteng, R.2014). Da ikke alle potensielle naturverdier i området på dette tidspunktet kunne 
slås fast, ble det 5.7.16 gjort en supplerende registrering, denne gang sammen med Jon 
Trygve Johnsen, Modum samt periodevis sammen med oppdragsgiver. 

 

 
1.1.1 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal de 
miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-12 som i denne 
forbindelse er relevante. Man er også forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking (§§ 8-11) i Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp. 

I Naturmangfoldlovens §§ 8-11 heter det at:  

«§ 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.  

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.»  

§ 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.  

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

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

Vurdering av kravene i Naturmangfoldloven 

I tråd med dette, har utbygger utført det som kan sies å være utbyggers forpliktelser i henhold 
til kravene i loven. Foreliggende utredning er derfor en oppfølging av kravene i §§ 8-10. Det er 
gjennomført nytt feltarbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer 
til å være naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13, 1999, 2014) noe som oppfyller §§ 8 og 9. Når 
nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først 
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 20 % av verdifulle områder 
(naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten «Ressursbehov ved kvalitetssikring og 
nykartlegging av naturtyper» (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). I dag er kanskje tallet rundt 25 
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%. En undersøkelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at eventuelle konflikter mellom 
utbygging og naturbevaring lettere unngås ved at planene i større grad kan tilpasses 
naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i 
Naturmangfoldloven. Tiltaket er finansiert av utbygger, noe som kan sies å oppfylle § 11.   

 

1.1.2 Kilder til kunnskap om naturverdier i området  

Vurderingen er basert på eksisterende kunnskap om området, som er tilgjengelig i Naturbase, 
Artskart, samt registreringer utført 5.7.2016. Det fantes fra før lite forvaltningsmessig 
informasjon om naturverdiene i området, men i nærområdene til planområdet er det gjort flere 
interessante artsfunn (se Artskart).  

Nytt feltarbeid er gjennomført på et tidspunkt som var egnet for kartlegging av trær, karplanter, 
mose og lav, men i hovedsak for tidlig for sopp. Mengden død ved i planområdet er minimal, 
og det er svært lite innslag av eldre trær.  Potensialet for funn av forvaltningsmessig 
interessante sopparter som fruktifiserer på høsten som vedboende arter og bakkelevende arter 
knyttet til eldre trær vurderes derfor som lavt.   

1.2 Metode og datagrunnlag 

 

1.2.1 Kriterier for verdi 

Utredningsområdets naturverdi er vurdert mht. naturtypelokaliteter. Ravinedaler har viktige 
viltverdier særlig for hekkende fugl og de er ofte viktige viltkorridorer for pattedyr. Egne 
verdivurderinger for slike er ikke gjort direkte, men verdiene for slike befinner seg innenfor 
avgrensa naturtypelokalitet. Verdivurderingene er gjort iht. håndbok i konsekvensutredninger. 
(SVV håndbok V712, Statens Vegvesen 2013).  

Metodikk for verdisetting av naturtypelokaliteter  

Kartleggingen og verdisettingen av naturmangfold fokuserer på å avgrense 
naturtypelokaliteter jf. Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av biologisk mangfold og 
naturtyper (DN håndbok 13 og Miljødirektoratets reviderte faktaark for naturtyper 2014).    

Lokalitetene verdisettes på en skala fra nasjonalt/svært viktig (A-verdi), via regionalt/viktig (B-
verdi) til høy lokal verdi (C-verdi). Lokaliteter og områder kartlagt etter metodikken utgjør som 
oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og ”lista” ligger således relativt høyt for at en 
lokalitet eller område avgrenses. Naturtypelokalitetene er klart definert og avgrenset på 
grunnlag av i hovedsak botaniske kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter som avgrenses 
er slåtteenger, dammer og rik edelløvskog.  

Rødlista arter er de som er vurdert som truet eller nær truet i Norge, og her benyttes rødlista 
fra 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Kjente funn av slike arter ligger i Artskart hos 
Artsdatabanken (artsdatabanken.no). Denne siden ble sjekket før feltregistreringene, og i 
forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen. Funn av rødlistearter vil for øvrig 
kunne støtte grunnlaget for avgrensning av naturtypelokaliteter, men det er ikke automatikk at 
forekomster av rødlistearter medfører avgrensning av naturtypelokalitet. Trua arter er arter i 
kategoriene CR (kritisk trua), EN (sterkt trua), VU (sårbar), mens nært trua arter (NT) er arter 
som kan bli plassert i en trua kategori om bestandsnedgangen fortsetter. Rødlistearter er alle 
kategoriene samlet. 

http://www.artsdatabanken.no/
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Tabell 1: Verdiklassifiseringer basert på DN-håndbøkene og Statens vegvesens håndbok V712.  

Naturforhold Verdi 

(DN-håndbøkene) 

Verdi KU 

(SVV håndbok V712) 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 

Viktig natur B – viktig Middels – stor verdi Regional verdi 

Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 

Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 
fagtemaet 

- 

1.2.2 Kriterier for omfang 

Omfangsvurderingene er et utrykk for hvilket omfang tiltakene vil ha for naturmangfoldet. 
Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i Statens vegvesens V712. Omfanget angis på en 
skala fra ”stort positivt omfang” til ”stort negativt omfang”. Omfanget vurderes i forhold til 0-
alternativet (dagens situasjon). 

1.2.3 Konsekvenser 

Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
endringer tiltaket medfører. Dette gir konsekvens. Konsekvensen er de fordeler eller ulemper 
et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for et miljø/område framkommer ved 
å bruke systematikken i «konsekvensviften» vist under. 
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Figur 1. Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712. 

2 NATURFORHOLD OG VERDIVURDERING 

Figur 2 viser planområdet som ligger ved Harakollen, nord for Hokksund i Øvre Eiker 
kommune. 
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Figur 2. Rødt polygon viser plassering av planområdet i forhold til allerede regulert og delvis utbygd areal. 
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2.1 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området er ifølge NGUs berggrunnskart fyllitt og glimmerskifter (figur 3). Dette 
er relativt kalkrike og lettforvitrige bergarter som avgir mye plantenæringsstoffer og som 
dermed gir muligheter for at krevende plante- og sopparter kan finnes i området.  
 
 

 

Figur 3. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer. 

2.2 Vegetasjonsamfunn, treslag, skogstruktur 

Planområdet består for det meste av i) relativt nylig hogd skog hvor det står igjen enkelte trær 
eller planta skog (figur 4). Ellers finnes ii) tidligere åpen slåtteeng/naturbeitemark (fig 5) som 
nå er igjenvokst med yngre tett løvskog samt iii) fulldyrka mark (figur 6) i kanten av planområdet 
i vest og nord. I mellom i og ii/iii, går det en traktorvei. Innenfor ii, finnes det unntaksvis mindre 
rester av tidligere åpne slåtteengene. Det samme gjelder i kantsona mellom fulldyrka mark og 
skog.   

Forekommende treslag i området er furu,-gran,-osp,-hengebjørk,- selje samt enkelte spisslønn 
og ask. I busksjiktet finnes hassel, haggtorn og rosebusker. Karplantefloraen domineres av 
arter som krever høyt innhold av nitrogen og fosfor (gjengroingsarter) som stornesle 
(brennesle), mjødurt, ask, hundegras, bringebær, engsoleie, og arter som krever (noe) kalkrike 
forhold som blåveis, skogfiol, markjordbær og legevintergrønn. De fåtall flekkene med mer 
åpen, tørr, grunnlendt mark har arter som firkantperikum, marikåpearter, fuglevikke, gulaks, 
hvitmaure, gullmaure, gullkløver, tysk mure, stemorsblomst, ryllik, engnellik, rødknapp, 
krattsoleie (nær truet-NT), blåklokke, engknoppurt, knollerteknapp, vårpengeurt, gjeldkarve, 
grasstjerneblomst, gul gåseblom, prestekrage, smørbukk, hengeaks, marianøkleblom, 
skogkløver og tiriltunge.    
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Figur 4. Relativ nylig hogstfelt som utgjør det meste av planområdet. Plantet granskog. Legg merke til det 
manglende feltsjiktet (plantesjiktet).  

 

Figur 5.Yngre tett løvskog hvor det tidligere mest sannsynlig har vært åpne beite- og slåttemark.  
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Figur 6. Fulldyrka mark i kanten av planområdet. 

 

Figur 7. Langs jordekantene finnes ofte en relativ artsrik flora. 
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3 VERDIVURDERING   

3.1 Naturtypelokaliteter 

Det aller meste av planområdet har ingen spesielle naturverdier. Dette er det nylig hogde 
området, den planta granskogen, den yngre tette løvskogen og kantsonene langs veien. 
Innenfor planområdet er det avgrenset én naturtypelokalitet med verdi C-lokalt viktig, se 
vedlegg for beskrivelser og avgrensning. Dette er et mindre restområde med slåttemark som 
delvis fortsatt er åpent selv om gjengroing også er i ferd med å ødelegge verdiene her også.  

Tabell 2: Naturtypelokaliteter innenfor planområdet. 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi DN-
2007 

Verdi KU V712 

Ny Søren enkemann Slåttemark, utforming 
rik slåtteeng 

C-lokalt viktig Middels 
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4 PLANENE, OMFANG- OG KONSEKVENSVURDERING  

Planene for området er vist i figur 8, og disse er lagt til grunn for konsekvensvurderingen. 
Eksisterende traktorvei vil bli rustet opp, og vil være atkomstvei til boligområdet. Veibredden 
vil bli utvidet, og grøfter blir opprustet langs veien. Utvidelsen vil berøre naturtypelokalitetens 
østre deler. 

 

Figur 8.Utbyggingsplanene.  
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Figur 9. Avgrensningen av naturtypelokaliteten er vist med blått. Sirkler og firkant vest for denne, er tidligere funn 
av rødlistearter; se Artskart (artsdatabanken.no). Innenfor lokaliteten er det to forekomster av rødlistearter (begge 
krattsoleie) hvorav den ene ligger under ø i Søren.  

 

Naturtypelokaliteten Søren enkemann har middels verdi. Det negative omfanget av 
tiltaket er middels negativt. Tiltaket gir dermed middels negativ konsekvens (- -) for 
denne. Resten av planområdet har liten verdi, omfanget er middels negativt og 
konsekvens er liten negativ (-).  
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5 AVBØTENDE TILTAK  

-Det beste for naturverdiene vil være å unngå å gjøre inngrep i naturtypelokaliteten.  

-Et kompenserende tiltak for eventuelle inngrep i naturtypelokaliteten, vil være å restaurere  
annen verdifull og potensiell verdifull slåttemark i nærområdet, særlig hvor det fortsatt finnes 
den trua arten dragehode.  
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6 KILDER  

6.1 Skriftlige kilder  

Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006, oppdatert 2007/2014.  

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2007. Ressursbehov ved kvalitetssikring og 
nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:15.  
http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-15-RESSURSBEHOV-NATURTYPEKARTLEGGING.PDF 

Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Midteng, R. 2014. Vurdering av naturverdier i to områder ved Harakollen, Øvre Eiker 
kommune. Notat 16.3.15. 11 s.  

Statens vegvesen. 2013. Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok V712. 

Svalheim, E. 2014. Slåttemark. Faktaark av 30 mai.  

6.2 Digitale kilder 

Naturbase (naturbase.no) 

Artskart, artsdatabanken.no,  

Ngu.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-15-RESSURSBEHOV-NATURTYPEKARTLEGGING.PDF
http://www.artsdatabanken.no/
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7 VEDLEGG 

7.1 Naturtypebeskrivelse 

 

Lokalitet Søren enkemannsvei 

Naturtype  Slåttemark 

Utforming  Rik slåtteeng 

Verdisetting Lokalt viktig (C)  

 

Innledning: 

Beskrivelsen av naturtypelokaliteten er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng, Asplan Viak 5.7. 

2016 sammen med Jon Trygve Johnsen og 

på vegne av Harakollen boligutvikling i forbindelse med konsekvensutredning av mulig boligutbygging. 

Beskrivelsen er skrevet av Midteng i juli 2016, og følger DN-håndbok 13, med Miljødirektoratets 

reviderte fakta-ark for naturtyper for 2014, for rike edelløvskoger (Ellen Svalheim). Henvisningen til 

rødlista arter er den fra 2015.  

 

Naturgrunnlaget og beliggenhet:  

Lokaliteten ligger vest for en traktorvei ved Harakollen i Øvre Eiker kommune. Berggrunnen består av 

relativ kalkrike bergarter. Lokaliteten grenser mot yngre løvskog som mest sannsynlig tidligere har vært 

slåttemark og mot øst grenser den mot traktorvei. Lokaliteten fortsetter kanskje vestover til også å 

inkludere areal hvor det på artskart er vist funn av bl.a. dragehode (VU). Avgrensningen av lokaliteten 

er ikke gått opp med GPS men er avgrenset ved hjelp av flybilder i etterkant av feltregistreringen. Dette 

sammen med gradvise overganger fra eng til skog gjør at trolig noe tett skog uten naturtypeverdier er 

inkludert innenfor avgrensningen.  
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Naturtype, utforming og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten er en slåtteng, utforming (kalk)rik slåtteeng.  

 

Artsmangfold: 

Arter som ble notert var firkantperikum, marikåpearter, fuglevikke, gulaks, hvitmaure, gulmaure, 

gullkløver, tysk mure, stemorsblomst, ryllik, engnellik, rødknapp, krattsoleie (NT), blåklokke, rose sp., 

engknoppurt, knollerteknapp, vårpengeurt, gjeldkarve, grasstjerneblomst, gul gåseblom, prestekrage, 

smørbukk, hengeaks, marianøkleblom, skogkløver og tiriltunge.  Mjødurt, ask, hundegras og bringebær 

ble også notert i de mer gjengrodde partiene. Det finnes flere engarter enn de som ble funnet da 

lokaliteten ikke er totalinventert for forekommende arter.   

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Lokaliteten er preget av noe-del gjengroing.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre naturverdiene best mulig sprøyting, gjødsling og tekniske inngrep unngås. For at verdiene 

langsiktig skal kunne bli bevart, må også vegetasjoen slås og graset fjernet. Det bør også ryddes unna 

trær og busker. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en lokalt viktig/C naturtypelokalitet. Dette begrunnes med at lokaliteten består 

av en mindre eng-rest med en del engarter inkludert én nær trua (NT) art. Etter faktaark for kulturmark, 

gis den lav vekt på tilstand, rødlistearter, antall engarter og middels på størrelse. Dette tilsier lokalt 

viktig. 
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Figur 10. Fra lokaliteten.  


