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1. Formål 

I forbindelse med en ny områdereguleringsplan for «Einan 6» 
(eiendommene gnr./bnr. 56/865, 56/24 og 56/1177) skal det utredes 
naturverdier i området. Planområdet ligger på Nesfjellet i Nesbyen 
kommune (Viken fylke). Arealene skal omreguleres til utvidelse av golfbane 
til 18 hull og differensiert ny fritidsbebyggelse. Målet med 
naturkartleggingen er å registrere verdifulle naturtypelokaliteter, truete arter 
og innførte arter som kan ha en betydning for utbyggingen.  

 

Figur 1-1. Golfbane rett øst for planområdet (foto: H. Liebel). 
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Figur 1-2. Planområde «Einan 6» på Nesfjellet (bakgrunnskart: Kartverket, Geovekst, 
kommuner og OSM – Geodata AS). 

 

N 

250 m 
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2. Metode 

For å minimere negative konsekvenser for naturmangfold ble planområdet 

kartlagt av geoøkolog Heiko Liebel, Asplan Viak AS, den 3/4.8.2021 med 

hovedfokus på å avgrense verdifulle naturtypelokaliteter etter 

Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for naturtyper i Norge (NiN, 

Miljødirektoratet 2021a), på å kartlegge truede arter (Artsdatabanken 2015) 

som skal bevares og fremmede, innførte arter (Artsdatabanken 2018) hvor 

videre spredning bør hindres. Verdivurderingen av naturtypelokaliteter 

foretas etter metode for å vurdere miljøkonsekvenser av planer og tiltak etter 

den nye veilederen til Miljødirektoratet (Miljødirektoratet 2021c). I en senere 

fase av planleggingen vurderes påvirkningsgraden av tiltaket på de enkelte 

naturtypelokalitetene for å kunne vurdere konsekvensgraden for den enkelte 

naturtypen og den samlede konsekvensen av tiltaket for hele 

prosjektområdet (Miljødirektoratet 2021e-f). 

 
Figur 2-1. Konsekvensviften viser hvor alvorlig konsekvensene av planen eller tiltaket 
forventes å bli (Miljødirektoratet 2021e). 
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Tabell 1: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Miljødirektoratet 2021 
e). 

 
Planområdet går inn i et større kartleggingsområde som ble kartlagt av 

Dokkadelta i 2021. NiN-kartleggingen på oppdrag av Miljødirektoratet ble 

utført av Trond-Magne Storstad og hans funn ble tatt med i utredningen om 

Einan 6 mens Asplan Viak AS kom med innspill til naturtypekartleggingen for 

Dokkadelta. Oppsummert er rapporten basert på egen kartlegging i hele 

planområdet mens to artsfunn av Dokkadelta er tatt med i verdivurderingen. 

Alle artsfunn ble publisert i www.artsobservasjoner.no. 
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3. Naturforhold og eksisterende 
dokumentasjon 

Planområdet er ca.1390 daa stort og ligger i mellomboreal sone (NIBIO 

2021) mellom 700 og 820 moh. Berggrunnen er grunnlaget for vegetasjonen 

og styrer artsmangfoldet i stor grad. Øst for Tronrudåne dominerer 

granittiske bergarter (migmatitt og granitt) som gir næringsfattige 

grunnforhold mens amfibolitt og gabbro dominerer vest for Tronrudåne 

(NGU 2021) og kan gi grunnlag til forekomster av noe mer nærings- og 

basekrevende planter og jordboende sopp. I skogbruksplanen (NIBIO 2021) 

er skogene hovedsakelig klassifisert som eldre produksjonsskog 

(hogstklasse 4) eller som gammel normalskog (hogstklasse 5). 

Skogbruksplanen har ikke blitt oppdatert etter at flere flatehogster har blitt 

gjennomført i området og per i dag er det bare små restareal igjen i 

hogstklasse 5 (for eksempel langs Tronrudåne). Ingen truede arter 

(rødlistearter) er registrert fra tidligere registreringer i området ifølge 

Artsdatabankens database «artskart» (Artsdatabanken 2021), men dette er 

trolig fordi områdets gammelskog ikke har vært kartlagt.  

Prosjektområdet består av en mosaikk av forskjellige naturtyper som er 

hovedsakelig forskjellige skogs- og myrtyper. Det viktigste bekkedraget 

gjennom prosjektområdet er Tronrudåne som fører til konstant høy 

luftfuktige forhold der skogen ikke er flatehogd. Her finnes hovedsakelig 

granskog som er delvis gammel, men ikke eldre enn 150 år, slik at skogene 

kan ikke klassifiseres som verdifulle gammelskoger etter NiN-

kartleggingssystemet. På tørre små koller finnes furuskog som er enten 

bærlyng- eller lavdominert og yngre enn 200 år. Enkelte furutrær har fått stå 

lenge og har en brysthøydediameter opptil 60 cm. I dalsøkk og 

forsenkninger finnes enten fattig sumpskog som er enten dominert av 

boreale lauvtrær som bjørk eller av gran. Sumpskogene er for unge til å 

kunne klassifisere de som naturtypelokaliteter etter NiN. Hvor vannstanden 

er permanent høy er det flere forekomster av nærings- og artsfattige 

jordvannsmyrer som ofte består av arter som duskull, trådstarr, flaskestarr, 

stjernestarr, dystarr, smalsoldogg og sveltstarr. De rikeste jordvannsmyrene 

har forekomster av korallrot, myrklegg og særbustarr. Noen nedbørsmyrer 

forekommer spredt i skogen som bygges opp av torvmoser, dvergbjørk, 
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hvitlyng, torvull og store mengder moltebær. Noen av nedbørsmyrene er 

forholdsvis intakte (med mindre spor av torvuttak eller grøfting) og 

områdene fungerer som karbonlager i form av tykke torvlag. Vest for 

Tronrudåne er grunnforholdene noe rikere og stedvis forekommer mer 

basekrevende arter som fjelltistel, grønnkurle, hengeaks, tyrihjelm, 

skogstorkenebb og fjellfrøstjerne. Her finnes flere små kildeframspring med 

noe kalkrikere vann som fører til artsrikere samfunn. 

 

 
Figur 3-1. Tronrudåne er den dominerende bekken i planområdet (foto: H. Liebel). 
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Figur 3-2. Artsfattige jordvannsmyrer i veksling med tørre furukoller (foto: H. Liebel).  

 

 
Figur 3-3. Sti hvor man kan oppleve en fattig jordvannsmyr uten gummistøvler (foto: H. Liebel). 
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Figur 3-4. Små nedbørsmyrer finnes spredt i skogen (foto: H. Liebel). 

 

 
Figur 3-5. Små kildefremspring her i en forholdsvis baserik utforming med fettmose, 
teppekildemose, fjellfrøstjerne og fjelltistel finnes på vestsiden av Tronrudåne (foto: H. Liebel). 
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Figur 3-6. Fattig boreal sumpskog (foto: H. Liebel). 

 

 
Figur 3-7. Eldre skoger i planområdet er sterkt påvirket av hogst (foto: H. Liebel). 
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Figur 3-8. Ser man fra planområdet mot vest (Andreseinan) vises et tydelig skille mellom ung 
og gammel granskog. I planområdet finnes ingen gammel granskog som er eldre enn 150 år 
(foto: H. Liebel). 
 

 
Figur 3-9. Små partier med lavskog forekommer spredt i området (foto: H. Liebel). 
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4. Naturverdier 

Naturverdier ble hovedsakelig registrert i den nordlige delen av 

planområdet.  

 

 
Figur 4-1. Naturverdier forekommer i den nordlige delen av planområdet: blå areal består av 
nedbørsmyr (1: naturtypelokalitet Klypemyran, 2 og 3: hensynssoner), oransje prikk: sukkernål 
(NT), rød prikk: gubbeskjegg (NT) og granseterlav (NT; bakgrunnskart: Kartverket, Geovekst, 
kommuner og OSM – Geodata AS). 
 

Tre rødlistede lavarter ble registrert i løpet av sommeren 2021. Sukkernål (NT 

– nær truet) forekommer på enkelte, seint voksende gamle grantrær langs 

Tronrudåne. Grantrærne hadde brysthøydediameter som ofte bare var rundt 

30 cm. Gubbeskjegg og granseterlav (begge NT) ble registrert på gamle 

grantrær rett utenfor planområdet langs Tronrudåne av Trond-Magne 

Storstad. Begge artene favoriseres av gammel granskog med (konstant) høy 

luftfuktighet.  

 

1 

3 

2 

N 
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Figur 4-2. Sukkernål (NT – nær truet) sees blant annet innenfor den røde ringen. Funnstedet 
ligger ved Tronrudåne (foto: H. Liebel). 

 

 

En naturtypelokalitet etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks ble 

registrert i prosjektområdet. Lokaliteten «Klypemyran» består av en 

«høgereliggende og nordlig nedbørsmyr» som er en nær truet naturtype 

(NT), jfr rødlista for naturtyper. Klypemyran har noen spor etter torvuttak men 

er likevel forholdsvis intakt med store forekomster av moltebær. 

Nedbørsmyra har ingen tydelige myrstrukturer i veksling og er forholdsvis 

liten (litt over 10.000 m2). Derfor er lokaliteten klassifisert som å ha «lav 

kvalitet» basert på NiN. Ifølge Miljødirektoratets veileder for verdisetting 

(Miljødirektoratet 2021c) har lokaliteten en «middels verdi».  

Både Klypemyran og flere små nedbørs- og jordvannsmyrer i 

prosjektområdet har betydning som karbonlager. Velutviklede utforminger 

som nedbørsmyrer finnes sørvest for Klypemyran og nordvest for 

Andreseinan. Nedbørsmyrene er for små for å kunne skille de ut som 

naturtypelokaliteter (når ikke opp til minstearealet på 10.000 m2) men disse 

områdene bør bevares som hensynssoner. 

1 mm 
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Figur 4-3. Nedbørsmyr «Klypemyran» dekker et areal på rundt 11.000 m2 og torvlaget utgjør 
et signifikant karbonlager (foto: H. Liebel). 

 
Tabell 1: Verdisatte naturområder i prosjektområdet. 
  

Nr.  Lokalitetsnavn  Naturtype (NiN-kode 
og rødlistestatus)  

Lok.kvalitet 
(NiN-lokaliteter) 

Verdi*  

1  Klypemyran Høgereliggende og nordlig 
nedbørsmyr (E12.2, «NT»)  

Lav kvalitet Middels 
verdi  

2  Klypemyran SV Nedbørsmyr (for lite som 
NiN-lokalitet) 

- Noe verdi  

3 Andreseinan NV Nedbørsmyr (for lite som 
NiN-lokalitet) 

- Noe verdi  

* verdivurdering i henhold til Miljødirektoratets veileder (2021c).  
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Figur 4-4. Selv om få naturtypelokaliteter eller rødlistearter er registrert i planområdet, så 
forekommer det dog naturskjønne partier: her skogsorkideen småtveblad og linnea (foto: H. 
Liebel). 
 
Under befaringen ble det registrert flere arter av artsgrupper som det ikke 

stilles krav om kartlegging. Blant de ble hare (NT) observert som bruker 

største parten av prosjektområdet som leveområdet.  
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Figur 4-5. Hare (NT) fotografert i planområdet (foto: H. Liebel). 
 
Av fugl er det registrert blant annet storfugl, granmeis (blir rødlistet som VU 

i den nye rødlista av 2021 på grunn av betydelig tilbakegang i Norge de siste 

10 år), svartmeis, tiggende ungfugler av spurvehauk, duetrost og lavskrike. 

Lavskrike er en art som foretrekker gammelskog. Det var noe overraskende 

å påvise lavskrike flere steder i prosjektområdet selv om gammelskogen er 

betydelig hogd i området.  

 

 
 
Figur 4-6. Gammelskogsarten lavskrike ble registrert flere ganger under befaringen (foto: H. 
Liebel). 
 

Hovedfokus lå på kartleggingen av viktige naturtyper, truede naturtyper og 

truede og rødlistearter men også fremmede arter ble kartlagt. I planområdet 

ble det ikke registrert fremmede arter på befaringen. 
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5. Villrein 

Villrein er avhengig av tilgang på store områder som brukes til ulike formål 

gjennom året. Villreinens leveområde deles derfor inn i kalvingsområder, 

barmarksbeite, vinterbeite, helårsbeite og trekkområder mellom disse 

delområdene. I enkelte år, med spesielle snø- og isforhold i fjellet, kan reinen 

være avhengig av tilgang på vinterbeiteområder hvor den ikke beiter i et 

normalt år.  

 

Som vist i Figur 5-1 ligger leveområdet for villrein i Norefjell-Reinsjøfjell 

villreinområde ca. 2,5 km sør for planområdet.  Kunnskapsstatus og arealbruk 

for villreinen i dette området er oppsummert av Norsk villreinsenter sør 

(2016). Kartet over villreinområdet er utarbeidet på grunnlag av kvantitative 

og kvalitative data, og skal vise reinens bruk til alle årstider. GPS-data fra 

merket villrein, i perioden 2005-2007, har vært et sentralt grunnlag for 

avgrensning av leveområdet. 

Figur 5-1: Kart som viser planområdets beliggenhet i forhold til deler av kartlagt leveområde 
for villrein i Norefjell-Reinsjøfell villreinområde (naturbase). 
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I regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell (2020-2035), vedtatt i september 

2020, er villreinområdet og områdene rundt delt inn i ulike arealsoner for å 

fange opp ulike hensyn og gi forutsigbare rammer for kommunenes 

planlegging. Som vist i  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-2 berører planområdet for Einan 6 arealer som er avsatt til 

utbyggingssone og til landbruk-, natur- og friluftssone (LNF). Planens 

prinsipper for disse sonene er gjengitt under. 
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Figur 5-2: Utsnitt fra plankart for regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035. 
Planområdets beliggenhet er markert overordnet med rød sirkel. 

En utbygging innenfor «utbyggingssonen» er ikke i konflikt med den 

regionale planen. For de deler av planområdet som overlapper med LNF-

området er det i utgangspunktet ikke åpnet for annen utbygging enn det 

som inngår i kommuneplanens LNF-områder. I planbeskrivelsen for regional 

plan fremgår det at denne «sonen har viktige barmarksbeiter for villreinen i 

skog». Videre er det presisert at mange av de samme føringene som gjelder 

for fjellsonen (leveområdet for villrein) også gjelder her, men at «rammene 

for tilrettelegging for friluftsliv er vide og opp til den enkelte kommune». 

GPS-data som ble samlet inn i perioden 2005-2007, gjengitt i Norsk 

villreinsenter sørs rapport (2016), viser ingen registreringer av villrein 

innenfor planområdet for Einan 6. Et utbyggingsområde (Bøgaset) ligger 

mellom planområdet for Einan 6 og villreinområdet. Dette tilsier at LNF-
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arealet i planområdet trolig har svært begrenset eller ingen funksjon som 

barmarksbeite. 

 

I tillegg til fysisk fragmentering av leveområder er menneskelig aktivitet en 

av hovedutfordringene knyttet til utbygging ved villreinområder. Det 

innebærer at utbygging nær villreinområdet, som kan medføre økt bruk 

/ferdsel i villreinområdet, vil kunne være negativt. Norsk villreinsenter sør 

(2016) skriver at villreinstammen i Norefjell-Reinsjøfjell er av de minst skye i 

landet, men fremhever likevel at «den største trusselen mot stammen anses 

å være den sterke hyttebyggingen i området, og ferdselen som følger med 

den».  
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6. Hensyn 

Det anbefales å spare granskogen i et belte på minst 20 meter på begge 

sidene av Tronrudåne for å bevare det luftfuktige miljøet som er avgjørende 

for lavsamfunnet som inneholder også sjeldne arter. 20 m er vurdert som et 

minimum for å opprettholde en funksjonell kantsone som leveområde for 

arter. All form for hogst bør unngås der, også plukk- og vedhogst. Dette bør 

innlemmes i reguleringsbestemmelser hvor hogst ikke tillates. Som en 

kompensasjon for tapt natur bør områder innenfor planområdet som 

inneholder eldre skog reguleres som hensynsområde med 

planbestemmelser som unntar hogst.  

 

Det er flere små myrforekomster i planområdet som har betydning for 

friluftsliv på grunn av mulighetene til moltesanking men de har en enda 

større betydning som karbonlager. Myrene burde ikke grøftes eller bygges 

ut for å unngå klimagassutslipp og for å bevare funksjonen til å kunne lagre 

mer karbon i fremtiden. Det gjelder først og fremst de tre nedbørsmyrene 

som er vist i kartet over naturverdier i planområdet (se Figur 4-1) men også i 

mindre grad jordvannsmyrene ellers i området. 

 
Det forutsettes her at avveininger mht. villreinens samlede tålegrense for 
menneskelig aktivitet i Norefjell-Reinsjøfell har vært sentralt i utarbeidelsen 
av den regionale planen for villreinområdet. Føringene for arealbruk i 
regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell bør derfor legges til grunn for 
planleggingen. Den sørlige delen av planområdet for Einan 6 er angitt som 
LNF-arealer i regional plan (se  

 

 

 

Figur 5-2). I planbeskrivelsen for regional plan fremgår det at denne sonen 

har funksjon som barmarksbeite for villrein.  I den grad LNF-arealene har en 

slik funksjon gjelder dette trolig sonen nærmest det definerte 

villreinområdet, sør for Bøgaset, og i liten grad arealene som berøres av 

planområdet for Einan 6.  
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7. Usikkerhet 

Befaringstidspunktet var gunstig for å fange opp mest mulig av karplanter og 

naturtypelokaliteter og det antas at naturverdier er kartlagt på en tilstrekkelig 

måte. Allikevel gir en befaring på få dager aldri en omfattende artsliste. 

Tidspunktet var for eksempel for sent for å påvise mesteparten av hekkefugl 

og for tidlig for å kunne registrere sjeldne og rødlistede sopparter. 

Potensialet er lite for vedboende sopp på grunn av lite gammelskog med 

død ved og lav kontinuitet i død ved over tid. Ettersom ingen områder med 

rik bakkevegetasjon ble funnet i skogen er potensial for rødlistede 

jordboende sopp også lite. Det kan være et ytterligere potensial for funn av 

sjeldne og rødlistede lavarter langs Trondrudåne.  
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8. Naturmangfoldloven §8-12 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet, og vi har gjort følgende 

vurderinger: 

 

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Da det er utført feltarbeid av flere 

organismegrupper av både Asplan Viak AS og Dokkadelta som tilføyer ny 

kunnskap til eksisterende dokumentasjon av artsforekomster og 

naturtypelokaliteter foreligger det nå et godt grunnlag for videre 

planlegging. 

 

Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er relativt godt er 

konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at 

tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

 

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: I skrivende stund er 

omfanget av tiltakene ikke kjent enda slik at § 10 kan ikke vurderes ennå. 

 

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Det 

vil si at blant annet avbøtende tiltak dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver skal 

etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. I den videre planprosessen 

vil derfor tiltakshaver stå ansvarlig for miljøoppfølging ved blant annet å 

bevare naturtypelokaliteten Klypemyran og ved å minimalisere arealinngrep 

både i anleggs- og driftsfasen så mye som mulig generelt og spesielt langs 

Tronrudåne.  

 

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en 

forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn noe som 

innebærer spesielt spredning av fremmede arter innenfor planområdet og 

en skånsom fremgangsmåte spesielt i myr. 
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