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1. BAKGRUNN, PLANOMRÅDET
Det arbeides med regulering av adkomstveger til hytter på deler av eiendom gnr. 15, b.nr. 1. i Flesberg
kommune. I denne sammenheng er det stilt krav om kunnskap om ev. naturverdier i området, jf.
Naturmangfoldlovens krav i §8-12. Hytteeierene har derfor tatt kontakt med biolog Rein Midteng i
Asplan Viak, for vurdering av temaet.
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Figur 1.Figuren viser deler av hyttene hvor veiadkomst ønskes.

2.

METODE

Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper i planområdet er basert på nasjonal metodikk for
kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold, dvs. naturtypelokaliteter (DN-håndbok
13 2006/siste versjon med faktaark i fra 2013/2014). DN-håndbok 13 beskriver naturtyper av særlig
verdi for biologisk mangfold som skal kartlegges. Lokaliteter som oppfyller kravene til
naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C-verdi.
Flere faktorer er viktig for verdisetting av viktige naturtyper. Spesielt viktig er
leveområder/voksesteder for truede arter og nær truede arter, såkalt rødlistede arter (Kålås m. fl.
2015) og rødlistede naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Rødlistekategorier referert i
temarapporten følger siste utgave av norsk rødliste for arter (Kålås m. fl. 2015).

2.1. Plan- og influensområdet
Planområdet ligger i Flesberg kommune, Buskerud. Influensområdet vil ofte være noe større enn
planområdet. Grunnen til dette, er at tiltak innenfor planområdet ofte gir virkninger utenfor dette i
form av støy, mindre terrenginngrep og reduksjon av leveareal for viltarter.
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Figur 2.Figuren viser planlagt adkomst til hytter i området.

2.2. Datagrunnlaget og usikkerhet
Kilder til informasjon er nytt feltarbeid utført 12.06.2020 av biolog Rein Midteng. I tillegg er det gjort
sjekk av Miljødirektoratet sin naturbase (naturbase.no) som bl.a. viser naturtypelokaliteter og verna
områder, samt artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no) som bl.a. viser
registreringer av rødlistearter. Ingen data fantes i fra området. Feltarbeidet ble utført på egnet tid på
året hvor karplanter var til stede, samtidig som både skogstruktur og lav og moser var enkelt å
artsbestemme. Tidspunktet for funn av ettårig sopp var for tidlig, men potensialet for interessante
bakkelevende sopp er svært lavt grunnet fattig berggrunn og løsmasser. Mangel på dødved medfører
at potensialet for funn av interessante vedboende sopp anses som svært lavt. Tidspunktet vurderes
derfor som godt for å avdekke ev. interessante arter og mht verdivurderingen, og kunnskapsgrunnlaget
vurderes med bakgrunn i ovenfornevnte å være godt og tilfredsstillende i forhold til kravene som stilles
i Naturmangfoldloven, jf. §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Se for øvrig eget
kapittel om vurdering av kravene i Naturmangfoldloven.

side 3 av

11

NOTAT

3.

NATURGRUNNLAGET

3.1. Berggrunn og løsmasser
Bergartene i planområdet består av fattige bergarter i form av granitt (www.ngu.no).
Usammenhengende morenemasser er dominerende løsmasser og stedvis er det bart fjell i dagen. Torv
og myr (organisk materiale) er dominerende løsmasser på små myrer (egne observasjoner).

Figur 3.Berggrunnen i området består av granitt (ngu.no).
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Figur 4.Usammenhengende morenemasser er løsmassene som dominerer i området (ngu.no). Rosa viser bart
fjell i dagen.

3.2. Vegetasjon
Furu er dominerende treslag i området, mens gran finnes spredt iblandet furuskogen. Løvinnslaget er
begrenset og består av bjørk. Myrene består av fattige og intermediære jordvassmyrer. Dominerende
vegetasjonssamfunn er røsslyng-blokkebærfuruskog, bærlyng-barblandingskog og knausfuruskog.
Karplantefloraen i området domineres av arter som krever lite næringsrike forhold som røsslyng,
tyttebær, blåbær, blokkebær, smyle m.fl. I mindre fuktige sig finnes tepperot, storblåfjær, dvergbjørk,
skogstjerne, myrfiol og grønnvier.

side 5 av

11

NOTAT

Figur 5.Typisk skogbilde i området.

Figur 6.Storblåfjær i fuktig sig.
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Figur 7.Mindre myr i området.

3.3. Skogstruktur
Planområdet domineres av eldre naturlig forynget skog, skog som opp gjennom tiden har blitt
plukkhogd, men hvor foryngelsen har kommet naturlig fra stedegne trær. De herskende furutrærne
vurderes å være 200-400 år gamle. Enkelte graner er nok like gamle, men de aller fleste grantrær er
vurdert å være i intervallet 100-200 år gamle. Furutrærne har ofte flat krone, noe som viser på relativ
høy alder, men trærne har begrensa innslag av grove vridde greiner og døde greiner. Noe som er vanlig
for trær eldre enn rundt 400 år. Stående og liggende døde trær er i praksis fraværende.
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Figur 8.Bildene viser det antatt eldste furu, - og grantreet som ble sett. Grove tørre greiner er typisk for slike
trær.
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4.

VERDIVURDERING

4.1. Viktige naturtyper og rødlistearter
Det ble ikke avgrenset naturtypelokalitet. Skogen er ikke gammel nok (biologisk sett), og mangel på
dødved og rødlistearter er medvirkende årsaker til at ikke areal kvalifiserer å være
naturytpelokaliteter. Litt overraskende ble det ikke gjort funn av vidt utbredte rødlistearter knyttet til
gammelskog som gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT) m.fl. Klimaet virker være for vindpåvirket for
artene. Heller ikke på gamle trær ble det gjort funn av rødlistearter, og det var kun en-to grantrær som
hadde strukturer egnet for arter som for eksempel gråsotbeger (VU), trollsotbeger (VU),
gammelgranskål m.f.
I kraft av å være et område med nokså gammel skogskog, har det trolig visse verdier for fugler knyttet
til eldre skog som for eksempel rødstjert, div. meiser, lavskrike m.fl. Men dette basers kun på
antagelser.
Det er ikke kjent andre naturverdier i området som for eksempel økologiske funksjonsområder for
arter,
men
planområdet
ligger
nær
et
høst/vinterbeiteområde
for
villrein
(https://faktaark.naturbase.no/?id=BV00000067).
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5.

SKADEREDUSERENDE TILTAK

Man bør i så stor grad som mulig, spare større trær. Ev. store trær som må hogges, kan gjerne få lov å
råtne i skogen da dødved er viktig for en lang rekke vanlige og uvanlige arter. I tillegg bør om mulig
inngrep i myrer unngås. Myrer lagret store mengde metan som er en meget kraftig drivhusgass.
Samtidig magasinerer myrer vann og er leveområde for fuktighetskrevende arter.

side 10 av

11

NOTAT

6.

KILDER
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Berggrunns-, og løsmassekart
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